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  ..................................................................أركان احلج أربعة  

  
، هــذا اليــوم نكمــل احلــديث عــن بــاب احلــج ونتمــه بمشــيئة اهللا  اليــوم بمشــيئة اهللا 

ــُه اُهللا َتَعــاَىل - يقــول الشــيخ ، املصــنف أركــان احلــج وواجباتــهبــاٌب يف هــذا البــاب أورد : -َرِمحَ

د املصنف أ   .ألن املسلم يعرف ما هو ركن !ركان احلج وواجباتهوالسبب يف إيرا

اهيــة  ، فــإذا مل يوجــد هــذا الــركن فــإن حجــه ال يصــح، فــإن الــركن هــو مــا كــان جــزًء مــن ا

ــُه اُهللا َتَعــاَىل - وســيورد املصــنف مــا الــذي يرتتــب عــىل ! بعــد كــل ركــٍن مــن هــذه األركــان -َرِمحَ

  .عدم وجود هذا الركن

ــرء ، ختلفـــت الواجبـــات أو ختلـــف بعضـــها: فإهنـــا إذا ختلفـــت أي: وأمـــا الواجبـــات فـــإن املـ

مـن : فـيام روى اإلمـام مالـٌك يف املوطـأ كـام قـال ابـن عبـاٍس ، جيب عليه بدًال عنـه وهـو فديـة

وسـيأيت احلـديث عـن ذلـك يف حملـه إن ، ترك نسًكا أي ترك واجًبا من واجبـات احلـج فعليـه دمٌ 

  .شاء اهللا

مـــر معنـــا أن الفقهــاء عنـــدما يريـــدون ، »أركـــان احلـــج أربعــة«: بــدأ املصـــنف يف قولــه: أوًال 

ء يكـون ، األركان أو الواجبات ـاذا؟ االسـتقرا ء  ء واالسـتقرا فإهنم يبنون ذلك عـىل االسـتقرا

  .للنصوص الرشعية

عــد معينــة يعرفــون هبــا الــركن مــن غــريه وســبق لنــا احلــديث عــن ذلــك يف ، فــإن للعلــامء قوا

الـبعض ُعرب عن كله ببعضه فـإن هـذا  كل ما: ء يقولون عىل سبيل املثالفالفقها، منفصل بيانٍ 

  .يكون ركنًا بالكل

ض إًذا ذلــك الــبع، فســمى الكــل باســم بعضــه، »احلــج عرفــة«: قــال النبــي : مثــال ذلــك

ـالَة { :الصـالة ركوًعـا وسـامها سـجوًدا كـام سـمى اهللا ، يكون ركنًـا فيـه َوآُتـوا َوَأِقيُمـوا الصَّ

اكِِعنيَ  َكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّ   .]٤٣:البقرة[}الزَّ
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ــٍذ نقـــول ـــه ســـمي الكـــل ب: فحينئـ ـــا يف الصـــالة أل ــم إن الركـــوع والســـجود يكونـــان ركنً اسـ

ـا نقـول ، ففـي كـال احلـالتني يكـون ركنًـا فيـه الـبعض باسـم الكـل ةسـميت:وكذلك، البعض إًذا 

ن أخذ العلامء أن األركان أربعة مل يزيدوا    ومل ينقصوا؟إن األركان من أ

ــول ــتقر: نقــ ــم اســ ــة الرشــــعية وا ئألهنــ ــذه ، األدلــ ــي تــــدل عــــىل أن هــ ــد التــ عــ ثــــم نظــــروا بالقوا

تـدل عـىل أن ذلـك اليشـء ركـٌن يف األصـل فحينئـٍذ ! الصيغة الذي جاء األمـر هبـا بـذلك اليشـء

  .اذا قلت هذا الكالم؟ ألن بعض أهل العلم عد بعض واجبات احلج أركاًنا، ُيسمى ركنًا

بيـنام ذكـر املصـنف هنـا ، مزدلفة ركنًاملبيت بفإن بعض أهل العلم عد ا :عىل سبيل املثال

ــا وإنــام هــي واجــٌب مــن الواجبــات، وهــو الظــاهر مــن األدلــة مــا ، أن املبيــت بمزدلفــة لــيس ركنً

  .مطلق العجز عنهإال عند ، الدليل عىل ذلك؟ ألن كل يشٍء سقط إىل بدٍل فال يكون ركنًا

ــديث عنهــــا يف حــــديٍث  ــبق احلــ ــامء وســ عــــد أوردهــــا العلــ ــن مــــن ، منفصــــل فهنـــاك قوا وأحســ

عــد للتفريــق بــني الــركن والواجــب مــن أصــحابنا هــو العالمــة تقــي الــدين بــن : تكلــم عــن القوا

: بنــاًء عــىل مــا ذكــره قبلــه الشــيخ، "خمترصــ التحريــر"املرصــي يف رشحــه عــىل  النجــار الفتــوحي

  ."بالتحبري"يف رشحه عىل التحرير املسمى  ياملر داوعالء الدين 

تنا ــأ ـــع ملســ ــةإًذا : نرجـ ـــان يف احلــــج أربعــ ـــنف، األركـ ـــال املصـ ـــنف : قـ ـــى املصـ ـ ـــا أ األول هنـ

ـاذا قـال األول؟ ألن أهـم أركـان احلـج هـو ، أحـدها: تذكرون قبل عد املصنف قـال، باألول

م م ال ينعقد حجه بالكلية، اإلحرا   .فليس حاًجا وال معتمًرا ، ألن من ترك اإلحرا

زمهــا  ولــذلك ُأكــرر ، مــا بعــدها؟ هــو اإلحــراموالتــي ُيبنــى عليهــا إًذا أهــم أركــان احلــج وأ

ولـن  الزيادة حرٍف حتى إهنم لربام كان يف ، مرًة أخرى كتب الفقهاء عني هبا عناية كبرية جًدا

  .أرضب مثاًال 

ربـام كــان يف زيـادة حــرٍف أو يف نقصـه يتبــني ، املوضـع هــذا يف غـري حملــهألن املثـال يـأيت يف  

ـــه ينبنـــي عليـــه حكـــم هـــذا الكـــالم تتـــابع عـــىل  وإنـــام ألن، غـــة بعضـــهمألن هـــذا لـــيس مـــن بال، أ

يفه ءه، تأ وٌف من أهل العلم، وإقرا   .ورشحه والتحشية عليه فئاٌم بل أ



 

   
 

 

  ....................................................... وهو جمرد النية اإلحراماألول 

م: األول«: نرجع لكالم املصنف قال د ، »اإلحرا وهـو «: فقـال! بـاإلحرامثم بني ما املـرا

ٌد إلشــكالوهــو جمـرد النيـة هــو : طبًعــا قـول املصـنف، »جمـرد النيـة  ووجـه ذلــك، يف احلقيقـة إيـرا

م: أن كثًريا من أهل العلم قالوا    .ما تعريف اإلحرا

م، اإننا ال نستطيع أن نجد له تعريفً : قال بعض أهل العلم   :وإنام نعرف اإلحرا

 إما برشطه.  

 نا نعرفه ب   .الزمهــ أو أ

كلم كيــف ، مــا ذكــر املصــنف مثــلهــو أن نقــول : تعريفــه برشــطه م هــو النيــة وســأ اإلحــرا

  .كان رشًطا له

ًمـــابـــأن يعتقـــد : الزمـــه نقـــولـــــ وتعريفـــه ب وال يصـــبح ، أن مـــا كـــان حـــالًال عليـــه أصـــبح حرا

م ًما إال بعد اإلحرا ه عُ ، احلرام عىل احلاج حرا   .الزمهــ رف بفدل عىل أ

م معـروٌف وال حيتـاج إىل تعريـف: -رمحهـم اهللا تعـاىل-الفقهـاءولذلك يقـول  ، إن اإلحـرا

ه ُيعرف برشطه والزمه فيتحقق هبام مًعا   .أل

ا أقول هذا لكالم ملَ  ،  أعلم أن بعض احلارضين من أهل العلـم ومـن طلبـة العلـمألين! أ

  .نه بعد قليلوأما العام فسنتكلم ع، فنورد بعًضا من املسائل التي تكون دقائق يف العلم

مطلبــيوقــد ذكــر اإلمــام  رمحــه اهللا –اإلمــام املبجــل اإلمــام حممــد بــن إدريــٍس الشــافعي  أ

إن مــن تعلــم علــًام كــان يقصــد بــه الفقــه مــن تعلــم علــًام فليــدقق فيــه أي فلــيعلم ": قــال -تعــاىل

  ."الصغائر والدقائق به خشية أن يضيع

وال نقول إن علم اجلزئيات من تضـيع ، كليات ويعلم اجلزئياتإًذا طالب العلم يعلم ال

ى باملتعارضات واملتناقضات فيه، الوقت   .فإن من مل ُيدقق يف فٍن مل ُحيسنه لربام أ

ــود  ــهإًذا املقصـ ــروٌف وتعريــــف ! مـــن هــــذا الكـــالم كلـ م معـ ــا نعـــرف أن تعريـــف اإلحــــرا نــ أ

  .الزمهـ ه وبوإنام يستدل عليه برشط، املعروف ال حيتاج إىل إيضاح

  



 

  

  

 

.............................................................................  

ــو«: نبـــدأ أوًال بكـــالم املصـــنف حيـــنام قـــال م وهـ ــذكرون عنـــدما ، »جمـــرد النيـــة :واإلحـــرا تـ

  .أن النية رشٌط وليست ركنًا :قلنا إن الصحيح، تكلمنا يف الوضوء ويف الصالة

ه جيوز أن يتقدم الرشط عىل املرشـوط: وينبني عىل ذلك بخـالف الـركن فـال جيـوز أن ، أ

إضــافًة لــذلك فــإن القــول بــأن النيــة رشٌط ، بــل جيــب أن يكــون موجــوًدا عنــد أولــه يتقــدم عليــه

نــا نقــول وإن كــان ، إنــه جيــوز ختلفهــا مــن حيــث عــدم استصــحاب الــذكر: ينبنــي عليهــا مــاذا؟ أ

  .قبل يف الصالة ويف الوضوءلزم استصحاب حكمها وهذه تكلمنا عنها 

ــون ــاء يقولـــ ـــذا أن الفقهــ ـــن هــ ــود مـ ـــادات: املقصــ ــام هـــــي رشٌط يف العبـ ــة إنــ وأمـــــا يف ، إن النيــ

م هـو جمـرد النيـة: فقد قال: احلج كـالم املصـنف حيتـاج إىل تقييـد سـأذكر التقييـد ثـم ، إن اإلحـرا

اذا   !أقول 

م هو ا لنية اجلازمة بانعقاده : التقييد هو نقول م والـدخول : أيإن اإلحرا بانعقاد اإلحرا

  :ألن النية تشمل أمرين عند فقهاءنا، فيه

 وهي نية القصدتشمل نية العبادة : األمر األول.  

 ــن العبـــــادة: األمـــــر الثـــــاين ـــادة مـــ ـــرج العــ ـــني فالعبـــــادة لتخــ ــة التعيــ ــ ـــز ، نيـ ـــني لتمييــ والتعيــ

  .العبادات بعضها عن بعض

 فقـد مـر، هو نية الدخول يف النُسك فقط من غـري تعيـنيٍ  إلحراميف ا التي هي ركنٌ  والنية

ايض باألمس نا قلنا ،معنا يف الدرس ا م املطلق من غري تعيٍني لنـوع النسـك :أ ، جيوز اإلحرا

  .ثم يرصفه إىل ما شاء قبل بدأه بأول األركان الفعلية

د بالركن  د بـ، مطلق النية التي تكـون متقدمـةً إًذا فليس املرا الركن نيـة الـدخول وإنـام املـرا

م الذي هو  م :دائـًام  مولذلك قلت لكـ، مطلق النُسكيف اإلحرا ، ُيعـرف إمـا برشـطه أن اإلحـرا

  .أو بالزمه كام ذكرت لكم قبل قليل
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م هــو جمــرد عقــد ، »جمــرد النيــةوهــو : اإلحــرام«: لكالمنــا يقــول املصــنفنرجـع  إًذا اإلحــرا

م ــرا م، القلــــب لإلحــ ــرا ًمــــا هــــذه اللبســــة ليســــت إحــ ، مفهــــوم ذلــــك أن اللبســــة هــــذه ليســــت إحرا

م هو العقد   .اإلحرا

 !عقــد النيـة يف الــدخول يف النســك قبـل خلعــه املخــيط امـرًئ عليــه انظـر معــي لــو أن وبنـاًء 

م ولزمــك خلــع املخــيط مبــارشة: نقــول  فــإن مل ختلعــه مــع قــدرتك عــىل خلعــه، إن عقــد اإلحــرا

ــة ــُبس ، لزمتــــك الفديـــ ـــتدامة اللــ ــإن اســ ــتدامة كاالبتــــداء فـــ ـــٍذ يلزمـــــك، كابتدائـــــهألن االســـ  فحينئــ

  .الفدية

م ثـــم خلعـــت مبـــارشة حـــني فإنـــه جيـــوز وال يشء عليـــك ، لكـــن لـــو قلـــت أو نويـــت اإلحـــرا

ن؟ من كالم املصنف جمرد النية، ذاك ة أخذناها من أ   .هذه مسأ

ة أخرى م  ،خلـع مالبسـه امـرًئ لـو أن : إًذا مسأ م ومل يلـبس لبسـة اإلحـرا ثـم نـوى اإلحـرا

  !وهي اإلزار والرداء

م، صــح وال يشء عليــك: نقــول م ليســت هــي اإلحــرا وإنــام هــي الزمــة ، ألن لبســة اإلحــرا

إًذا اللبسة هذه هلا حكٌم منفصل سـيأيت ، ومستحبٌة حال اخللوة عىل من جيب سرت العورة عنه

  .إًذا نفرق بني جمرد النية وغريها، د قليلبع

ــبس: إًذا هـــذا عرفنـــا األول ــرد النيـــة لـــيس الزمهــــا اللـ ــرك املخـــيط مــــن ، إًذا جمـ فـــاللبس وتـ

ــة ــ ــان النيـ ــ ــــه األركـ ــن أركانـ ـــيس مـــ ـــات احلـــــج ولــ ـــن ، واجبــ ــــا مـــ ـــيط فإهنـ ـــرك املخــ ـــبس وتــ ــــا اللــ وأمـ

زمه م ولوا   .حمظورات اإلحرا

يدلنا عـىل أن لـيس بـالزٍم ! من قول املصنف وهي جمرد النية الذي نستفيده: الثايناألمر 

  :وإنام ُيستحب التلفظ بالنية يف موضعني، التلفظ بالنية

، أو لبيك  حًجا وعمرة، لبيك  عمرةً ": احلج والعمرة فتقول: املوضع األول

  ."أو لبيك  حًجا فتقبله مني

  



 

  

  

 

  ............................................................فمن تركه مل ينعقد حجه 

 هـذا عـن فـالٍن وأهـل ،  هـذا منـك ولـك": عنـد الـذبح فتقـول: املوضع الثـاين

  .األُضحية أي ،"بيته

 وإن كـان بعـض فـيهام مسـتحببالنيـة  فـإن اجلهـر، هذان املوضعان باتفاق أهل العلـم إًذا

واألمـر ، وإنـام هـو مـن بـاب فعـٍل مرشـوٍع مسـتقل، هذا ليس جهـًرا بالنيـةأن : هل العلم ينازعأ

ٌع لفظي   .يف ذلك نزا

تنا والــتلفظ بنــوع النســك لــيس واجًبــا لــيس مــن أركــان ، الــتلفظ بالتلبيــة: إًذا نرجــع ملســأ

  .وإنام هو من سننه كام سيمر معنا بإذن اهللا، احلج وليس من واجباته

م« :يقول املصنف ، عرفنا ما الذي ينبني عـىل كوهنـا جمـرد النيـة، »جمرد النيةوهو : اإلحرا

ــتلفظ ــج وأن، أن الــ ــان احلــ ــن أركـــ ـــا ليســـــت مــ ــيط مـــــن ، اللبســـــة كالمهـ ـــرك املخــ وإنـــــام اللبســــة وتــ

م م من ترك حمظورات اإلحرا   .حمظورات اإلحرا

م وليس مـن واجباتـه ـو حنيفـة، وأن التلفظ من مندوبات اإلحرا ـا قالـه اإلمـام أ  خالًفـا 

ــاَىل - ابهوأصـــــح ـــم اُهللا َتَعـــ ــن، -َرِمحَُهــ ــة  رأوا امحيـــ ــاىل–فقهـــــاء احلنفيـــ ـــم اهللا تعـــ ــة  -رمحهــ أن التلبيـــ

  .أهنا ليست بواجبة: والصواب، واجبة

م: أي، »فمن تركه«: قال ـهمعنـى ، »مل ينعقد حجـه« :فمن ترك اإلحرا مل ينعقـد « :قولـه أ

ــــه مل يــــدخل يف النســــك: أي، »حجــــه ــه، أ ـــ فيــــه : وبنــــاًء عليــ ــــه مل يــــدخل فيــــهال يلزمــــه امليضـ ، أل

ِ {: يقـــول واهللا َّ ِ ــَرَة  ـــجَّ َواْلُعْمـ ُّـــوا اْحلَ ألن  وهـــو مل حيـــج أساًســـا ليكملـــه، ]١٩٦:البقـــرة[}َوَأِمت

  .االستدامة فرع االبتداء

م: األمـــر الثالـــث ، أن مـــن مل حيـــرم فإنـــه ال يرتتـــب عليـــه أي حمظـــوٍر مـــن حمظـــورات اإلحـــرا

م ثم غريها بعد ذلك فال فدية عليهفمن مل ينوي النسك    .ولو لبس لبسة اإلحرا

 أعطــيكم مثــال يقــع كثــًريا قلنــا بــاألمس إن الصــبي إذا كــان دون ســن التمييــز: مثــال ذلــك

ه حٌج وعمرٌة أم ال؟ له م من الذي ينوي عن الصبي دون التمييز؟ي ينوي من الذ، أ  اإلحرا

وه انظر معي، وليه   .من هو وليه؟ أ



 

   
 

 

  ......................................................الثاين الوقوف بعرفة

بسته  ـوه ةلبسلو أن صبيًا جاءت أمه وأ م ليست وليته ومعه أ نـووا ثـم مشـوا مل ي، اإلحرا

ـــبس ـــط اللــ ـــوه فقــ بســ ــه أ ـــوه وال أمـــ ــ ـــه وال أ ــا ، عنــ ويل ونحوهـــ ـــا كرســـــا ــوه خميًطــ بســـ ـــق أ يف الطريــ

ويل؟   .يلبس واحًدا الشخص كم يلبس من رسا

ويـل وال يسـمى ! األفصح مـن لسـان العـرب  رسواًال وإن ُأجيـز أن والواحـد ُيسـمى رسا

ويــل واحــد وإن كــان أكثــر، يف لســان العــرب فإنــه ، مــن واحــد ولــذلك عنــدما أقــول يلــبس رسا

  .فيقول رسواالتُجيمع 

ــا نقــول ويــل  :إًذا  ويــل ســمي هكــذا ، واحــد املقصــود بــهرسا العــرب تســمي الواحــد رسا

م إًذا، رسواالتواجلمع  يلبس أو ُيلبس ! عندما ُيلبس الصبي الذي مل ينوي عنه وليه اإلحرا

ويل أو ُيغطي رأسه هل عليه فدية؟ ال   .الرسا

وه أو أمه   : هـل جيـب عليـه أن يكملهـا؟ نقـول، نسـعى ن نطـوف بـه ولـنلـ: قالوا لو جاء أ

ه، ال مه إمل ينعقد : أل   .يف االبتداءحرا

ُه اُهللا َتَعاَىل - بدأ املُصنف  ،يف ذكـر الـركن الثـاين وهـذا الـركن مـن أهـم أركـان احلـج -َرِمحَ

ـــهيف حـــديث عـــرو وهـــو الوقـــوف بعرفـــة وقـــد ثبـــت عـــن النبـــي ، بـــل هـــو ثانيهـــا يف األمهيـــة  ة أ

  .»ساعًة من ليٍل أو هنار فقد تم حجههذا املوقف يف من وقف معنا «: قال

ـه قـال وقد جـاء عنـه  ـه ركـٌن ، »احلـج عرفـة«: أ فسـمى الكـل باسـم الـبعض فـدل عـىل أ

طيـب ، فإنـه مل يـتم حجـه! فمن مل يقف بعرفة، فيجب الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة ركنٌ ، فيه

م ، حكمــه حكــم الفــوات: نقــول! وقتهــامــن مل يقــف بعرفــة حتــى انقىضــ  مــن تــرك ركــن اإلحــرا

مه   .ملن ينعقد إحرا
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، فحكمه نسميه الفوات أي الـذي فاتـه احلـج! وهو الوقوف بعرفةمن ترك الركن الثاين 

أحـرم  امـرًئ فلو أن : وبناًء عىل ذلك، كامل ملن فاته احلجوسيأيت يف كالم املصنف عقد باب 

ــه بـــاحلج مـ ــع بعـــد أحرا ــة ، بـــاحلج فلـــام جـــاء يف اليـــوم التاسـ ــاع يف الطريـــق فلـــم يصـــل إىل عرفـ ضـ

ــم ــق أو ُزحــ ــأ الطريــ ــق احلمــــالت ألن كــــل ، أخطــ ــذهب عــــن طريــ ــزدحم مل يــ ذهــــب مــــع طريــــٍق مــ

  .يج يكون كل واحد له طريقواحلمالت وتنظيم التف

بينــه وبـــني عرفـــة أمـــاكن وجبـــاٍل  ،ذهـــب عـــىل قدميــه فـــذهب مـــع طريـــٍق منســـدٍ  رجـــل لكــن

ُيسـمى  إًذا فاتـه الوقـوف ،فنقول حينئٍذ مل يستطع الوصـول فنقـول حيـاول مل يسـتطع، ومفاوس

ــوم ــه ونحـــو ذلـــك فاتـــه الوقـــوف أو نـــام ذلـــك اليـ ــي عليــ ــون قـــد فاتـــه الوقــــوف ، أو أغمـ فإنـــه يكـ

  .الفوات! حكمه

يلــزم الوقــوف بعرفــة دون مــا : بعرفــة أي: انظــروا معــي قولــه، »وف بعرفــةالوقــ«: إَذا قــال

ه وصحبه وسلم: والدليل عىل ذلك، عداها وقفت ها «: قال أن النبي صىل اهللا عليه وعىل آ

انظــروا ، »وكلهــا موقــف«: قــال، عنــد الصــخرات وقــف النبــي ، »وعرفــة كلهــا موقــفهنــا 

  :معي عندنا يف هذا احلديث فائدتان

أن عرفة كلها جيوز الوقوف فيها وسآيت هلا بالرشح بعد قليل: الفائدة األوىل.  

عندما قال النبـي : الفائدة الثانية:»يـدلنا عـىل ، »وعرفـة كلهـا موقـف وقفت ها هنـا

ه ال فرق يف األفضلية بني املكان الذي وقـف فيـه النبـي  فهـام يف ، وبـني غـريه ال فـرق بيـنهامأ

  .األفضلية سواء

نقـــول هــذا اليشـــء؟ نقــول هـــذا اليشــء ألن بعـــض النــاس قـــد ُيــزاحم املســـلمني ليقـــف ــا 

ــل ــة عنــــد اجلبــ ــل عرفــ ــاس  ،جبــــل الل الــــذي ُيعــــرف بجبــ عبــــت : نقــــولُيــــزاحم وُيشــــاق النــ ــد أ قــ

  .وأكلت راحلتك وال أجر يف املُزامحة عليه، وأرهقت جسدك، بدنك
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اضـية، كد عليه يف هذه السنة باخلصوصؤوأُ   فإن هذه السنة هناك حر بخالف السنة ا

 فانتبــه مــن الوقــوف يف هنــار عرفــة يف الشــمس فإنــه لــيس، بــدأ احلــر مــن هــذه الســنة والتــي قبلهــا

  .الشمسمن السنة أن جتلس يف 

ئيل قد أضحى فإن النبي  لـيس ، »ُمروه فليستظل«: فقال، رأى رجل ُيدعى بأيب إرسا

ــنة أن ُتضــــحي يف الشــــمس ــه، مــــن الســ ــدنك وال أجــــر عليــ ، الوقــــوف يف الشــــمس هــــذا تتعــــب بــ

كـــام ســـأذكر بعـــد  وُيشـــغلك عـــن األفضـــل ،وُجيهـــدك ،ووقوفـــك عنـــد هـــذا اجلبـــل يتعـــب بـــدنك

  .قليل واألجر عليه

، بــاألمس قلــت لكــم مــاذا؟ الفقيــه يف احلــج يعــرف مخســة أشــياء منهــا الــرخصوتــذكرون 

هـٌة أو حتـريم، فإن بعض الناس قد ُيتعب بدنه فيام ال أجر له فيه ـت عنـدما  إن مل يكن فيه كرا أ

  .أضعت وقتك ولو شغلته باألفضل عن املفضول لكان خري! ُجتهد نفسك يف هذا األمر

مــا ال ينطــق  خــري كــالم حممــد  النبــي  ماســمع كــالمــا أفضــل مــا ُيفعــل يف يــوم عرفــة؟ 

ا والنبيني قبيل يف يوم عرفة ال إ إال اهللا وحده ال «: قال النبـي ، عن اهلوى خري ما قلت أ

  .»له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشٍء قدير، رشيك له

امٍ   أوصيك ، بلياليهم يف يوم عرفة أوصيك أهيا احلاج الكريم فلم يبقى عليه إال ثالثة أ

ـًدا، أن ُتكثر من قول ال إ إال اهللا ، اجعل لسانك هذا ال يفرت من هذه الكلمة ال يفـرت منهـا أ

انشـــغل هبـــذه الكلمـــة مـــن ، تعـــرف حالـــك قبـــل ذلـــك بـــل اجعـــل لســـانك مـــن كثـــرة تلفظـــك بـــه

  .صبحك إىل العيش

يــوم عرفــة موضــع  فهــذا موضــع الــدعاء ألن آخــر النهــار يف! وأمــا إذا كــان يف آخــر النهــار

حيـــنام ركـــب راحلتـــه وُمـــد يـــديك إىل  عـــىل قـــدميك أو اركـــب كـــام فعـــل النبـــي  فقـــف، الـــدعاء

  .حملهيف إن شاء اهللا  وسنتكلم عنها كيف يكون الدعاء، السامء

  

  



 

  

  

 

  ............................................ووقته من طلوع فجر يوم عرفة

ألن النبــي صــىل اهللا عليــه ، وأكثــر مــن الــدعاء يف آخــر النهــار فإنــه مــوطٌن إلجابــة الــدعاء

ه وسلم  إًذا يوم عرفـة ال تتعـب نفسـك وُجتهـد بـدنك فـيام ال خـري ، دعا يف هذا املوضعوعىل آ

  .لك فيه من حيث األجر

ـت فيهـا ت جالس اجلـس يف مكانـك مـع احلملـة التـي أ ب وأكثـر مـن الـذكر وال تتعـ، وأ

ة األوىل، نفسك فيام ال أجر لك فيه ٌء يف الوقوف يف : إًذا عرفنا املسأ وهي أن عرفة كلها سوا

  .أوهلا وآخرها

ــة فـــال يصـــح وقوفـــه: األمـــر الثـــاين ــن وقـــف يف خـــارج عرفـ ــذلك قـــال النبـــي ، أن مـ  :ولـ

هـو مـن جهـة املسـجد الـذي ُيصـىل : بطـن ُعرنـة مـا هـو بطـن ُعرنـة؟، »طـن ُعرنـةوارفعوا عن ب«

ــة، فيـــه يف عرفـــة وجـــزٌء منـــه يف داخلـــه بعـــد ، املســـجد هـــذا جـــزٌء منـــه يف بطـــن ُعرنـــة خـــارج عرفـ

وبنــاًء عــىل ذلــك فانتبــه فلــيس كــل املســجد يف ، الســعودية األخــريةالتوســعة األخــرية التوســعة 

  .داخل عرفة بل انتبه جيب أن تنظر للعالمات

ــا نـــدر يف الرشـــع ــبيل التقريـــب  إنـــام! وهـــذه العالمـــات وكـــل التقـــديرات إال مـ هـــي عـــىل سـ

فــاألمر فيــه ســهٌل ومعفــٌو عنــه ، فلــو زدت مــًرتا أو نقصــت مــًرتا ، وليســت عــىل ســبيل التحديــد

  .وتكلمنا عنها يف قرص الصالة ويف غريها من املواضع

ام اجلاهلية ه يلزم الوقوف بعرفة بحدودها املعروفة وهي ُحمددٌة من أ فإهنا ، إًذا عرفنا أ

زيــٌة بــني اجلبــال ، ُتعــرف حــدودها بــرؤوس اجلبــالبــل اإلســالم ُحمــددٌة باجلبــال مــن ق وهــذه موا

  .عن طريق الطرق وضعت هذه العالمات املعروفة

ووقتـه «: قـال، عـرف هلـا حـٌد مكـاين عرفنـاه قبـل قليـل وحـٌد زمـاين ووقتـه إًذا: قال الشيخ

ومـا ، التاسـعيبدأ الوقـوف مـن بعـد طلـوع الفجـر يـوم عرفـة اليـوم ، »من طلوع فجر يوم عرفة

  .يوم عرفة باعتبار عامة الناس: نقول هو يوم عرفة؟

  

  



 

   
 

 

  ...................................................إىل طلوع فجر يوم النحر

ــة ، »واألضـــحى يـــوم ُتضـــحون«:ولـــذلك قـــال النبـــي   فعنـــدما يقـــف املســـلمون يف عرفـ

كـــام ســـيذكر  وإن تبـــني بعـــد ذلـــك خطـــٌأ يف رؤيـــا بعـــد قليـــل ،فهـــذا هـــو عرفـــة وإن خـــالف حســـاًبا

  .املصنف بعد قليل

ــيأيت بكــــالم املصــــنف ــوم النــــاس كــــام ســ ــة العــــربة بعمــ ــوع ، إًذا يــــوم عرفــ ــوف بطلــ يبــــدأ الوقــ

 ومــن وقــف، ألن مــن وقــف قبــل طلــوع الفجــر وخــرج مل يصــح حجــه ــاذا قلنــا يبــدأ؟، الفجــر

ـى بـالركن لكـن هنـاك، فة ثم خرج صح حجهبعد طلوع الفجر أي بعد أذان الفجر يوم عر  أ

  .من اليوم التاسعإًذا العربة بام بعد طلوع الفجر ، احلديث عنهسيأيت بعد قليل  واجب

حديث عـروة : الدليل عليه، »من طلوع فجر يوم عرفة إىل طلوع فجر يوم النحر«: قال

يشـمل مـن  لسـان الفقهـاءوالنهار يف ، »من وقف معنا من ساعة من ليٍل أو هنار«: املفرسبن 

إًذا مــن طلــوع فجــر ، والليــل مــن غــروب الشــمس إىل طلــوع الفجــر، طلــوع الفجــر إىل غروبــه

  .وقوٌف بعرفةهذا كله ، يوم النحر إىل طلوع فجر يوم العيد

د بالســاعة ســـتني دقيقــة، »مــن وقــف ســاعةً « د بــه، لــيس املــرا الوقــوف اليســـري : وإنــام املــرا

عــىل أرضــها دون مــن مــروًرا بطــائرة البــد أن يقــف عــىل : مــن وقــف بعرفــة أي، اليســرية الربهــة

قليلــة ثــم خــرج صــح حجــه حلــديث  ُبرهــةً  :أي ولــو ســاعةً  ،»مــن وقــف عــىل أرضــها«: أرضــها

  .النبي 

تان ة هنـــا أو مســـأ ون عنـــه كثـــًريا يقولـــون: طيـــب عنـــدي مســـأ : بعـــد اإلخـــوان وهـــذا يســـأ

الوقــوف بعــرف مــن طلــوع الفجــر لكــن املطــوف الــذي نحــن معــه نســمع يف كــالم الفقهــاء أن 

مـن ليلــة عرفـة يــذهب بعــض احلجـاج ويمكثــون يف عرفـة هــل جيــوز ، يـذهب بنــا مـن ليلــة عرفــة

  ذلك؟

ـــاذا؟ ألن الوقـــوف ســـيكون : نقـــول نعـــم جيـــوز وال حـــرج باتفـــاق أهـــل العلـــم يف اجلملـــة 

ـــحيًحا بعـــــد ذلـــــك ــد ألن ق، صـ ـــت ال بقصــــد التعبـــ ــ ــا حملـــــهوإنـــــام ذهبـــــت أ ـــد التعبـــــد لـــــيس هنـــ  صــ

  .وسنتكلم عنه إن شاء اهللا يف أفعال اليوم الثامن



 

  

  

 

  ...........................فمن حصل يف هذا الوقت بعرفة حلظة واحدة

ألن اليـــوم التاســـع الـــذي يـــذهبون إىل ، وإنـــام ذهبـــت ألجـــل التيســـري يف الوصـــول ملحلـــك

 والتهــوينلــذلك فــإن مــن التيســري و، عرفــة ُجيــاوزون مليــوين شــخص يــذهبون يف وقــٍت واحــد

ت ممن قيل لك عىل إخوانك املسلمني ظمة فتذهب إن كنت أ  ،اذهب يف ليلتهـا :أن تتبع األ

  :منها ألسباب ؟متى "أن ترك الُسنة من الُسنة": وقلنا أن هناك أن قاعدة عند أهل العلم

 إذا اعتقد وجوب هذه السنة فترتكها أحياًنا لكي ال ُيظن وجوهبا.  

 فحينئــٍذ ُتــؤجر، وإذا كانــت لــرتك الســنة مصــلحٌة كــالتنفيس والتهــوين عــن املســلمني 

  .إن شاء اهللا تعاىل أفعال اليوم الثامن تكلم عنها يفوسن ،عىل تركك الُسنة

ــون ــاء يقولــ ــا أن الفقهـ ــة معنــ ة الثانيــ ــأ ــام : املسـ ــزوالإنــ ــتحب دخـــول عرفــــة بعــــد الــ ألن ، ُيســ

ودخوهلـا  لكن جيوز دخوهلـا قبـل ذلـك، إنام دخلها بعد الزوال املُستحب بعد الزوال النبي 

  .قبل ذلك يكون جمزًئ 

ــُه اُهللا َتَعــاَىل - يقــول املُصــنف أي يف حــدود ، »فمــن حصــل يف هــذا الوقــت بعرفــة«: -َرِمحَ

 ،التــايلولــو برهــًة يســرية مــن طلــوع الفجــر إىل طلــوع الفجــر مــن اليــوم ، »حلظــًة واحــدة« :عرفــة

، وهـــو عاقـــٌل لـــيس جمنوًنـــا وال مغمـــٌي عليـــه وال ســـكران: أي وهـــو أهـــٌل مـــا معنـــى وهـــو أهـــٌل؟

  .واملحلق بالسكران من ُغيب عقله

ننـا يف املستشـفيات ة يعرض لـبعض إخوا هنـاك كثـٌري مـن احلجـيج يمـرض يف ، هذه املسأ

ــفى ــ ـــدخل املستشـ ـــة فيــ ــة عرفــ ــ ــق اهللا ، ليلـ ـــن توفيـــ ـــن يرقـــــد يف  ومــ ـــل مــ ــــد أن كــ ـــذه البلـ ــــىل هــ عـ

ــٍة للمـــرىض وهـــم ، املستشـــفى مـــن احلجـــاج ــه إىل عرفـــة واملشـــاعر بســـياراٍت خمصصـ يـــذهبون بـ

  .نائمون وهذا من توفيق اهللا هلم

عملت له عملية قبلها بيـوم مـثًال ، بنًجاـ ى عليه أو ذهب عقله بمن كان مغم: لكن نقول

ــه و، وهــو يف بــنج كامــل ألن مــن رشط ، إن نقــل إىل عرفــة فــال يصــح حجــهفــال ينقــل لعرفــة أل

  .الوقوف بعرفة ا لنية وأن يكون أهًال 

  



 

   
 

 

  .................................وهو أهل ولو مارا أو نائام أو حائضا

ــه أو ســـكٍر ونحـــوه فـــال يصـــح ، ومـــن كـــان فاقـــًدا لعقلـــه بجنـــونٍ ، ومـــن ُبـــنج، فـــاملغمى عليـ

ة حيتاجها من رافق مر، وقوفه   .مرىض املسلمني يًضا عاىف اهللا وهذه مسأ

وإنـام ولـو ، ال يلـزم املكـوث وال يلـزم أن جيلـس سـتني دقيقـة، »وهو أهٌل ولو مـاًرا«: قال

  .ولكن يمر عىل أرضها وال يكفي املرور عىل سامئها حلظٍة يسرية

 النــائم خيــالف، النــائم وإن كــان نــائًام النهــار كلــه يصــح وقوفــه، »أو نــائًام أو حائًضــا«: قــال

ونحــن قلنــا تــذكرون قبــل قليــل أن النيــة تكــون رشًطــا وتكــون ، املجنــون ألن للنــائم نيــٌة لــه نيــة

م، ركنًا اذا؟ لكن األعامل ، ركنًا يف اإلحرا   .ومنها الوقوف بعرفةوتكون رشًطا 

ــه جيــوز أن تتقــدم عــىل الفعــل النــائم عنــدما أحــرم ثــم نــام وصــل إىل ، الرشــط مــا معنــاه؟ أ

الوقوف بعرفـة موجـودة عنـده ألن النيـة جيـوز أن تكـون متقدمـًة واضـح هـذه نية ، عرفة ثم نام

ة   .املسأ

تـــرك استصـــحاب وإنـــام هـــو مـــن بـــاب ، فهـــو نـــائٌم والنـــوم لـــيس مناقًضـــا للنيـــة وقاطًعـــا هلـــا

 ،مبطــٌل هلــا كــاجلنون واإلغــامء انتبــه عنــدي النيــة هلــا قــاطٌع فيقطــع استصــحاب حكمهــا، ذكرهــا

ــع استصـــــحاب ــوم وعنـــــدنا يشٌء يقطـــ ـــة والنـــ ـــا كالغفلــ ــاملجنون وإنـــــام إًذا، ذكرهــ ــائم لـــــيس كـــ  النـــ

ما املعنى الـذي ُفـرق بـه بـني أرجو أن يكون فهمنا ، املغمى الذي هو كاملجنون يف هذا احلكم

  .النائم وغريه

ـا دخـل عـىل عائشـة ريض  فـإن احلـائض يصـح وقوفهـا ألن النبـي ، »أو حائًضا«: قال

ف بالك ما«: قال، اهللا عنها وجدها تبكي يعني أجاءك احلـيض ألن احلـيض يسـمى ، »؟تيسأ

  .»إن هذا أمر قد كتبه اهللا عىل نساء بني آدم«: فقال النبي  ،نعم: قالت ،اًس نفا

ــه: ولـــذلك ــه فـــإن مـــن أكـــارم  ،وأن يـــرأف ببنتـــه، جيـــب عـــىل املســـلم أن يـــرأف بزوجـ وأختـ

 كــام قــال معاويــة، مــع النســاءولئــيم الرجــال مــن كــان قاســيًا ، مــن كــان كــريًام مــع النســاء الرجــال

 :"يغلبن كل كريم ويغلبهن كل لئيم".  

  



 

  

  

 

  ........................................................ أو جاهال أهنا عرفة

ف«مــــاذا قــــال هلــــا؟  والنبــــي ــي آدم تي إن هــــذا أمــــر قــــد كتبــــه اهللا ســــأ ، »عــــىل نســــاء بنــ

افعيل « :بعد ذلك قال ماذا قال النبي ، فاللطف مطلوب وخاصًة أن هذا أمر قدره اهللا 

قفــي  ،»غــري أال تطــويف بالبيــت«: اءكــل يشٍء يفعلــه احلــاج افعليــه بــال اســتثن، »مــا يفعــل احلــاج

م كـل يشءٍ ، النيـة الـدخول يف النسـك، رمي اجلـامر، بمنى، وبيتي بمزدلفةبعرفة  ُيفعـل  اإلحـرا

  .إال الطواف بالبيت

إًذا فاحلـــائض ، عـــن أمحـــد مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس صـــالة كـــام رويألن الطـــواف بالبيـــت 

ــ ــــل الوقـــ ــــها قبـ ًء كـــــان حيضـ ـــوا ــةســ ـــاءه يف عرفـــ نــ ـــا صـــــحيح! وف أو أ ـــل ، ففعلهــ ــــاذا تفعــ طيـــــب مـ

  .يف عرفة؟ تصيل؟ ال احلائض

إ إال اهللا وحده ال رشيك له له امللـك ولـه  ال" :تفعله احلائض ماذا؟ قولأفضل يشٍء 

 هـــذا: يقـــول أفضـــل يشء النبـــي  تكثـــر مـــن ذكـــر اهللا ، "احلمـــد وهـــو عـــىل كـــل يشٍء قـــدير

 ثــم إذا جــاء بعــد ذلــك ترفــع يــدهيا متــد يــدهيا، عــداه ن مــاتنشــغل هبــذا الفاضــل عــ، أفضــل يشء

ــه ــاء عليــ ــر مـــن الثنــ ــَال - للـــدعاء تكثــ ــأل اهللا  ،-َجـــلَّ َوَعــ ــرة  ثـــم تســ ــدنيا واآلخــ ــن خـــريي الــ مــ

مع الكلم   .وأفضله جوا

مــر ال يعــرف حــدود عرفــة طبًعــا حــدود عرفــة  امــرًئ لــو أن ، »أو جــاهًال أهنــا عرفــة«: قــال

ًضــا لكــن قبــل كــان احلجــيج ال يصــلون إال إىل مائــة ، واضــحة بالعالمــات ومعلومــٌة بالزحــام أ

ف ف ومائة ومخسني أ   .أ

وإنعامـــه أن ســـهل لنـــا  وهـــذا مـــن تيســـري اهللا ، لكـــن احلجـــيج اآلن احلمـــد هللا بـــاملاليني

 ال أعلـم أهـذه: أخطـأ فقـال امـرًئ لـو أن ، عظيمـة جـًدا جـًدا جـًداهذه نعمـة فالوصول إىل مكة 

صـح وقوفــك ألن : نقـول، ـا خـرج منهــا قيـل لـه إن املكــان الـذي كنـت فيـه عرفــة، عرفـة أم ال

  .اجلهل باحلايل ال يؤثر يف هذه املوضع

  

  



 

   
 

 

  ....................................صح حجه ال إن كان سكران أو جمنونا أو مغمى عليه

ع وا   :عندنا اجلهل ثالثة أ

  .باحلكم جهٌل : األول النوع

  .جهٌل باحلال: النوع الثاين

  .جهٌل بالوصف: النوع الثالث

ـه ُحمـرم، بالوصف وليس اجلهل باحلالباب اجلهل  هذا جهـٌل ، اجلهـل باحلـال أن جيهـل أ

ــاحلكم ــل بالوصــــف، وجهــــٌل بالوصــــف، وجهــــٌل باحلــــال، بــ ــة اجلهــ ع الثالثــ ــوا ــ ــإن، أخــــف األ  فــ

ٍل كثرية كبيع  ة اجلهل بالوصف ُيعفى عنه يف أحوا   .ومنها هذه احلال فإنه ُيعفى عنهاملجزا

ًنا«: قــال ــه فاقــٌد لعقلــه، »صــح حجــه ال إن كــان ســكرا ، فــإن الســكران ال يصــح حجــه أل

وتقدم احلديث عنه فإنـه ال يصـح ، »أو جمنوًنا أو مغمى عليه«: قال، ومن فقد عقله فال نية له

  .وقوف املجنون أو املغمى عليه

ة بحمـــد اهللا  د ، ال تقـــع يف زماننـــا وإنـــام كانـــت تقـــع يف قـــروٍن ماضـــية هـــذه املســـأ وإيـــرا

اضــية عنــد مــن يقــول مــن الفقهــاء باحتــاد املطــالع، هــذه املســائل مهــم لثمــرة ألن ، يف القــرون ا

  .صيام يف دخول الشهر بام يكونهذه حملها يف باب ال: الفقهاء يقولون

 باختالف املطالع: بعض العلامء يقول.  

 باحتادها: وبعضهم يقول.  

ـــه إذا رؤي : فمـــن قـــال باحتـــاد املطـــالع معنـــاه فيلـــزم ، مـــن بلـــدان املســـلمني يف بلـــدٍ اهلـــالل أ

  .األول هذا األمرباقي البلدان أن يأخذوا برؤيته 

ـــاين ـــر الثــ ــل اختلفـــــت اآلن عـــــن الزمـــــان األول: األمــ ــائل التواصـــ ــربام رأى ، وســـ ــرٍئ فلـــ امـــ

ـت اهلـالل فيصل ال، اهلالل ومل خيرب الناس إال بعد مسرية أسبوع أو أسبوعني نـاس ويقـول رأ

  .واهلالل ال يثبت إال برؤية شاهدين

  

  



 

  

  

 

  .ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إال قليال يف اليوم الثامن أو العارش خطأ أجزأهم 

  ................................................................الثالث طواف اإلفاضة

يهم رجـــل فيقــول قـــد ، يف الزمــان األول كــان يمـــر علــيهم كثـــًريا  إذا جــاء اليــوم العـــارش يــأ

بت حاكم الشام رؤيـة اهلـالل وخاصـًة عنـد مـن يـرى باحتـاد املطـالع ، رؤي اهلالل يف الشام وأ

  .ةوضحت املسأ

رؤي اهلــالل فــالوقوف كــان يف اليــوم الثــامن الــذي مل هــل يصــح وقــوفهم أم ال؟ : فنقــول

ألن النبـي ، »العـربة بوقـوف أهـل مكـة«: هنا ماذا يقول املُصنف؟ يقول !أو العكس تقف فيه

 فالعربة بأهل مكة يضحي أهل مكة أي، »واألضحى يوم يضحون«: قال.  

اهلـالل إمـا قبـل ذلـك أو بعـده بنـاًء ورؤي حقيقـًة  أخطئـوا فـإن النـاس لـو : وبناًء عىل ذلـك

وأمـا القلـة فـإن ، فالعربة بوقوف أهل املوقف فـإن وقـف أكثـرهم صـح وقـوفهم، عىل وقوفهم

  .وقوفهم غري صحيح

ألن هلـا اسـتثناءات قليلـة ، ألن عندنا قاعدة رشعية متفٌق عليها بني أهل العلم يف اجلملة

وإن وقــف النــاس كلهــم أو كلهــم «: لــذلك قــال املُصــنف ،األكثــر يأخــذ حكــم الكــل نأ: وهــو

هم   .»همئوقفوا خطًأ فأجز«طبًعا ، »إال قليًال أجزأ

ة بحمــد اهللا  ، خيطــئ فيهــا النــاس مــن أكثــر مــن مائــٍة وســبعني ســنةمل يعنــي وهــذه املســأ

وســـبعني ســـنة أو نحوهـــا آخـــر مـــرة أخطـــأ فيهـــا النـــاس فـــيام ذكـــر املؤرخـــون قبـــل نحـــٍو مـــن مائـــٍة 

  .وبعد ذلك مل حيدث هناك خطأ

احلـاج واملعتمـر أمـر  ألن اهللا ، ركـن طـواف اإلفاضـة: الركن الثالث مـن أركـان احلـج

  .وألن القصد يف األصل إنام هو له، أن يطوفا بالبيت البد من الطواف بالبيت

وان كــام جــاء عــن بعــض الصــحابة رضــ ســمي بطــواف احلــج: والطــواف طــواف اإلفاضــة

ه ركٌن فيه! الكلفسمي هذا الطواف باسم ، اهللا عليهم   .فدل عىل أ

  

  



 

   
 

 

  .............................................وأول وقته من نصف ليلة النحر ملن وقف

ــة ــواف اإلفاضــ ــج بــــدون طــ ــح احلــ ــال يصــ ــج البــــد مــــن إًذا طــــو، فــ ــة ركــــٌن يف احلــ ف اإلفاضــ ا

  :ألن احلاج يطوف أكثر من طواف بعد قليلوسيأيت صفته إن شاء اهللا ، اإلتيان به

 يطوف طواف العمرة إذا كان متمتًعا وهو ركٌن يف العمرة.  

 ويطوف طواف احلج وهذا من األركان.  

دع وهو واجب وسيأيت بمحله   .ويطوف طواف الوا

  نة إذا مل يكن متمتًعاُس الويطوف طواف القدوم إذا وصل هو.  

ًفــ ًفــا يكــون واجًبــا ،ركنًــا يف احلــج يكــون اإًذا احلــاج قــد يطــوف طوا وقــد ، وقــد يطــوف طوا

ــنةً  ــا يكـــون ُسـ ًفـ ــه  فــــالطواف لـــه، يطـــوف طوا ــذلك ســـنذكر حكمــ ٌل كثـــرية ولـ صـــور يعنـــي أحــــوا

  .وصفته يف حمله إن شاء اهللا

ة جيـــب أن ننتبـــه هلـــا، »وأول وقتـــه«: قـــال مـــن « :اإلفاضـــةأول وقـــت الطـــواف ، هـــذه مســـأ

جيوز طواف اإلفاضة قبل نصف الليل من اليوم التاسع ليلة  ال، »نصف ليلة النحر ملن وقف

  .العارش

 وأذان الفجــر ثــم نحســب املــدة بيــنهام كيــف نعــرف نصــف الليــل؟ ننظــر إىل أذان املغــرب

، إىل أذان املغــرب هــذا هــو نصــف الليــل هــذه املــدةثــم نضــيف ، ونقســمها عــىل اثنــني النصــف

  :نصف الليل هذا يرتتب عليه أحكام منها

  ــل منهــــا ـــوز بعــــد نصــــف الليــ ــــه جيـ ــةأ ــواف اإلفاضــ ــام ، طــ ــ ـــذه األ ـــؤذن املغــــرب يف هـ يـ

السادسـة والنصـف إىل إًذا ، ويـؤذن الفجـر اخلامسـة متاًمـا، الساعة كم تقريًبا السادسة ونصف

نصـفها كـم؟ مخـس ، حدى عرش ساعة إال نصف عرشـ سـاعات ونصـفإاخلامسة كم ساعة؟ 

ا  ا ال أدري أ   .أسري عىل كالمكم صحيح مخس ساعاٍت وربعساعاٍت وربع طبًعا أ

ــتة ونصـــف مخـــس ســـاعاٍت وربـــع   ــا سـ إذا أضـــيفت ألذان املغـــرب وأذان املغـــرب كـــام قلنـ

، إًذا السـاعة الثانيـة عرشـ إال ربـع هـذا نصـف الليـل زد ربـع سـاعة احتياًطـا، سـتة ونصـف زائـد

ام    !بعد نصف الليًل ، تقريًباُيعترب نصف الليل إًذا عند متام الساعة الثانية عرش يف هذه األ



 

  

  

 

.............................................................................  

 جيوز لك اخلروج من مزدلفة.  

 وجيوز لك طواف اإلفاضة.  

  قبل هذه الساعة ال جيوز لك يشٌء من ذلك، لك احلالقة وهي حلق الرأسوجيوز.  

ف اإلفاضـة اإلفاضـة جيـوز بعـد نصـف الليـل مـن ليلـة العيـد مـن الليلـة طـواف : نبدأ بطـوا

ه جيب عليك أن تكون قد بت يف :لكن برشط؛ السابقة له   .مزدلفة ووقفت يف عرفة أ

ا سأذكرها هنا ثم نمـر عليهـا مـروًرا بعـد ذلـك: وبناًء عىل ذلك مـن خـرج ، ركزوا معي أ

جيـب عليـك أن متكـث يف : نقـول، مـن عرفـة ركـزوا معـي ووصـل إىل مزدلفـة قبـل نصـف الليـل

  .ثم تفعل باقي األفعال واضح، وجيوز لك اخلروج منها بعد ذلك، مزدلفة إىل نصف الليل

تأخر ، الباص ما وصل تأخر، من مل يصل إىل مزدلفة إال بعد نصف الليل: احلالة الثانية

 ب عليــه؟مــا الــذي جيــ، ميشــ عــىل قدميــه وتــأخر ألمــٍر مــا وهــو يميشــ عــىل قدميــه تــأخر، القطــار

ــة ويــــذهب للطــــواف ــل يــــذهب مبــــارشًة إىل اإلفاضــ ــدخل إىل ، ال: نقــــول !هــ جيــــب عليــــك أن تــ

املــرور ولــو عــىل قدميــه يشء يســري  إًذا مــن دخــل بعــد نصــف الليــل يكفيــه ،مزدلفــة ولــو مــروًرا

ة   .واضحة هذه املسأ

كــل أغلقــت عليــه الطــرق مــن ، رجــٌل مل يســتطع الوصــول إىل مزدلفــة: طيـب احلالــة الثالثــة

ــد، فـــج ــن قريـــب وال مـــن بعيـ ــا ال مـ ــول إىل مزدلفـــة مطلًقـ انتظـــر حتـــى : نقـــول، مل يســـتطع الوصـ

ـــك مل تقـــف بمزدلفـــة واضـــحة هـــذه ، يطلـــع ثـــم بعـــد ذلـــك ارمـــي مـــا ترمـــي إال بعـــد الطلـــوع أل

ة   .املسأ

  :ألن من رشط الرمي يف نصف الليل

 أن تكون قد وقفت يف عرفة.  

 بيتوبت يف املزدلفة وعرفنا معنى امل.  

  

  



 

   
 

 

  .......................................................وإال فبعد الوقوف وال حد آلخره

 وإال« :أي وقــف يف مزدلفــة، »وأول وقتــه مــن نصــف ليلــة النحــر ملــن وقــف وإال«: قــال

ــره  وجيـــوز لـــك أن، جيـــوز لـــك أن تطـــوف يـــوم عرشـــة اإلفاضـــة، »فبعـــد الوقـــوف وال حـــد آلخـ

  .وجيوز الثاين عرش أو ال جيوز؟ جيوز، عرشتطوف يوم احلادي 

ــام الترشــــيق ــ ــن أ ــه مــ ــ ــوز؟ جيــــوز أل بــــع عرشــــ ، الشــــخص الثالــــث عرشــــ جيــــوز أو ال جيــ الرا

بــع عرشــ جيــوز أو ال جيــوز؟ نعــم : يقــول، ال يطــوفن شــخص يريــد أ أريــد أن أطــوف اليــوم الرا

  .أي وقٍت شئتأخره إىل ، شهر اهللا املُحرم جيوز جيوز أن تأخر الطواف حتى إيل ،جيوز

واألفضـل أن يكــون ، لكـن األفضـل أن يكـون يف شـهر ذي احلجـة األفضـل هـذا األفضـل

ــام الترشــيق ف ، يف أ ــه جيــب أن يكــون طــوا ة؟ ألن بعــض النــاس يظــن أ ــاذا نقــول هــذه املســأ

ــام الســنة كــام يف حــديث عبــد اهللا بــن لقــيط، اإلفاضــة يف يــوم العيــد ، ويــوم العيــد هــو أفضــل أ

أو يكـون كبـًريا ، وبعـض النـاس قـد يكـون مريًضـا، الزحام يف احلـرم اليشـء الشـديديصبح من 

نع، يف السن   .أو يكون عنده مانع من املوا

 !هـل نقــول لـه األفضـل تطـوف هـذا اليـوم أم الـذي بعــد لكـن، جيـوز لـك أن تـؤخر: نقـول

ــيع املســـلمني، مـــن الُســـنة تـــرك الُســـنة ملعنـــى: نقـــول ــه التوسـ  معـــه ضـــعفةأو ألن ، فمـــن كـــان نيتـ

  !والدخول للحرم يف هذا الوقت زحام، كنساٍء وغريه

هــة: نقــول قــف اليــوم احلــادي ، جيــوز لــك أن تتــأخر بعــد ذلــك مــن غــري رضر مــن غــري كرا

بع عرش احلرم فايض ، الثالث عرش، الثاين عرش، عرش وهو أخف كثًريا ال زحام يف احلرم الرا

  .املسلمني السادس عرش فال ُتزاحم، اخلامس عرش، الرابع عرش

فكــان ال ُيــزاحم يف النــاس ، بــني أن مــن مقاصــد الرشــع يف احلــج عــدم املزامحــة والنبــي 

نـــاء عمـــه مـــن بنـــي هاشـــم وقـــال النبـــي ، الطريـــق ـــزامحكم النـــاس «: أل لـــوال أين أخشـــى أن ُي

  .»لسقيت معكم ونزعت من دالء زمزم

  

  



 

  

  

 

بع السعي بني الصفا واملروة    ........................................................الرا

ثـــًام مـــن إفإنـــك ربـــام كســـبت ، وعـــدم أذيـــة املســـلمني، عـــدم املزامحـــة: فمـــن مقاصـــد الرشـــع

، إًذا قــدر املســتطاع ال تــؤذي مســلًام يف احلــج، أو بحركــٍة وغريهــابلفظــٍة  مزامحــة مســلم وأذيتــه

 فال تؤذي ضيوف الرمحن إياك إيـاكَ  -َوَعَال  َجلَّ -وهؤالء احلجيج من هم؟ ضيوف الرمحن 

  .وإيذائهم

، ولــو كــان يف شــهر اهللا املُحــرم أو يف صــفر، إًذا ال حــد آلخــره ولــو كــان بعــد أشــهر احلــج

 -ال جيــوز لــه أن يــأيت زوجتــه وســيأيت! لكــن انتبــه مــن مل يطــف طــواف اإلفاضــة كــام ســيأيت معنــا

  .يف حمله -إِْن َشاَء اهللاُ 

بع من : قال  -إِْن َشـاَء اهللاُ  -وسـيأيت معنـا، »السعي بني الصفا واملروة«: أركان احلجالرا

وعنـدي ، فالبـد لكـل حـاٍج أن يسـعى بـني ا لصـفا واملـروة، صفة السعي وما هو رشط السـعي

ئز غالية جًدا   .سؤال انتبهوا ومن أجاب عن هذا السؤال فسنعطيه جائزة وجوا

ـــُه اهللاُ - املصـــنف ومل يـــذكر بدايـــة الســـعي ومل ، ذكـــر يف الطـــواف بدايتـــه وذكـــر هنايتـــه -َرِمحَ

اذا؟    يذكر هنايته 

  : ... الطالب

  .ال: الشيخ

  : ... الطالب

ف اإلفاضة، السعي ال يصح إال بعد الطواف ال: الشيخ   .لكن ليس بعد طوا

  : ... الطالب

  .وضح أكثر: الشيخ

  : ... الطالب

  

  

  



 

   
 

 

م من    .................................... امليقاتوواجباته سبعة اإلحرا

جيـوز للمفـرد وللقـارن ، أن سعي احلج انتبهوا معي جيوز أن يقدم قبل يوم عرفـة: الشيخ

فـإن ! فـاملفرد والقـارن إذا دخـال إىل مكـة ثـم طافـا بالبيـت، أن يسعيا سعي احلج قبل يوم عرفة

ف القـدوم كـام معنـا بـاألمس فـإن هـذا السـعي هــو ! الصـفا واملـروةثـم ســعيا بـني ، الطـواف طـوا

  .سعي احلج ويدخل فيه سعي العمرة

 ،قـد يكـون يف شـهر ذي احلجـة، فحينئٍذ جيوز أن يكون سعي احلج متقدًما عىل يوم عرفة

ألن ، بــل قــد يكــون قبــل ذلــك، بــل قــد يكــون يف شــهر شــوال، وقــد يكــون يف شــهر ذي القعــدة

م باحل: املشهور عند فقهاءنا ه جيوز اإلحرا هةأ   .ج قبل أشهر احلج لكن مع الكرا

اضـية أحرم مفرًدا امرًئ فلو أن   مـي : وقـال، يف شهر حمرم من السـنة ا قى عـىل إحرا سـأ

هــة الشــديدة! إىل شــهر ذي احلجــة فيكــون قــد ســعى ســعي احلــج متــى؟ يف ، جيــوز لــك مــع الكرا

ــنة ــذه الســ ــه إىل هــ مـ ــىل إحرا ــية ويبقــــى عــ اضـ ــنة ا ــرم الســ ــذا غــــري، شـــهر حمــ مرشــــوع وال  طبًعـــا هــ

هة شديدة لكن يصح واضح، أفضل   .وكذلك ال حد ملنتهاه، بل هو مكروٌه كرا

ء ـــىل االســــتقرا ـــاًء عـ ـــا هــــي؟ ســــبعٌة بنـ ــج مـ ـــات احلــــج واجبــــات احلــ ــذ بواجبـ نظرنــــا يف ، نأخــ

كـل مـا أسـقطه الشـارع عـن ، أسـقطها عـن الـبعض بغـري عـذر األشياء التـي وجـدنا أن النبـي 

ــة يعنــــ ــزالــــبعض مــــن غــــري رضورٍة كليــ ــاملرض، ي عجــ ــام لعــــذٍر مــــن األعــــذار اليســــرية كــ أو ، وإنــ

  .أو لغريهم اءللضعف

ـه واجـب فمـن تركــه ، وكـل مـا كـان لـه بـدٌل فإنـه واجـب أي لـه فديـة، فـإن هـذا يـدل عـىل أ

ما معنى واجبات؟ أن ، »واجبات احلج«: قال، وكان له بدل فإنه يكون واجًبا من الواجبات

  .عليه دم وحجه صحيح بغري عذٍر وجبمن تركها بعذٍر أو 

ــال :أوًال  م مــــــن امليقــــــات« :قــــ ـــرا ــان ، »اإلحـــ ـــن كــــ ــا أيآمـــ ــه: فاقيًــــ ــــت فميقاتــــ قيــ ـــف املوا  خلـــ

ــاألمس ـــا بـــ ـــروف اخلمـــــس التـــــي ذكرنــ ـــا ، املعــ ــــه تكلمنـــــا عنهــ ــن بيتـ ــــه مـــ ــا فميقاتـ ــان دوهنـــ ـــن كـــ ومــ

ن حيرم املكي؟ من أي مكاٍن يف مكة، باألمس   .ومن كان مكيًا من أ

  



 

  

  

 

  ................................. وقف هناراوالوقوف إىل الغروب ملن 

م مــن امليقــات وأمــا مــن كــان خــارج مكــة فيحــرم ، إال املكــي فلــيس لــه ميقــات، إًذا اإلحــرا

م  إًذا، فــإن جــاوزه ودخــل مكــة ومل حيــرم فعليــه مكــة مثــل أهــل جــدة وغــريهم، مــن بيتــه اإلحــرا

  .فديٍة ملن تركه لعذٍر أو غريه: من امليقات جيب فيه

مـن دخـل عرفـة يف النهـار ، »الوقوف إىل الغروب ملـن وقـف هنـاًرا«: قال: ب الثاينالواج

، جيــب عليــه أن يمكــث فيهــا إىل غــروب الشــمس، مــن بعــد طلــوع الفجــر إىل غــروب الشــمس

  انظروا معي ما الدليل؟

ــَالم-بقــى أن النبــي : الــدليل ــَالُة َوالسَّ ، مــاكثني ينتظــرون غــروب الشــمس -َعَلْيــِه الصَّ

، يتحــني فــام غربــت نفــروا ظــالني نفــر أحــٌد مــن عرفــة قبــل غــروب الشــمس مطلًقــا انتظــرواومــا 

ــنة وليســــت بواجــــب ــا الضــــعف لقــــال النبــــي ، ولــــو كانــــت ُســ ــة  اءامشــــوا أهيــ كــــام قــــال يف مزدلفــ

  .امشوا 

ٍة وال لـذكر ، ألحد ال لصغٍري وال كبري مل يأذن النبي ، ولقال يف غريها تقدموا  ال المرأ

تـــزامحني ولـــذلك خرجـــوا مُ ، أن النـــاس يف عرفـــة أشـــد زحاًمـــا يف اخلـــروج منهـــامـــع ، وال ألحـــد

  .»السكينة السكينة«: يقول فكان النبي 

 تباًعــا لُســنة النبــيإفعليــك بالســكينة ، معــروف اخلــروج مــن عرفــة يكــون النــاس ُمتــزامحني

 ،ـــه أطـــال الوقـــوف فيهـــا والشـــمس حـــر فرييـــد اخلـــروج منهـــا برســـعة ـــت عليـــك ، أل لكـــن أ

  .باحللم يف نفسك واحللم باملسلمني

ه جيـب املُكـث إىل الغـروب انظـروا معـي سأسـأل بصـور وقـل يل مـا ، طيب إًذا فدل عىل أ

  :احلكم

بعـــد أذان املغـــرب  ،رجـــٌل دخـــل إىل عرفـــة وجلـــس فيهـــا إىل أذان املغـــرب: احلالـــة األوىل 

  .خرج فعل الركن والواجب

 دخول عرفة: الركن.  

 البقاء فيها إىل غروب الشمس: والواجب.   



 

   
 

 

.............................................................................  

ثــم خــرج بعــد ســاعة أو بعــد ، ل عرفــة بالليــل بعــد غــروب الشــمسمــن دخــ: احلالـة الثانيــة

  قليل صح حجه أم ال؟

ألن الواجـب هـذا ، عليـه الواجـبفعل الواجب أصـًال مل جيـب ، فعل الركنفعل الركن، 

  .من دخلها ليًال مل جتب عليه، ال جيب إال من دخل إىل عرفة هناًرا

من دخل عرفة هناًرا ومل خيرج منها إال بعد غروب الشمس بساعتني أو : الصورة الثالثة

ـت  الرسـمي وزارة احلـج تفوجـه التفـويجبعض احلمالت واملطوفني بناًء عـىل ، ثالث تقـول أ

ــيج ، اخـــرج يف الســـاعة الفالنيـــة ــة لكـــي ال يـــزدحم املســـلمون واحلجـ ـــت يف الســـاعة الفالنيـ وأ

  .فيؤذي بعضهم بعًضا

بعـد ثـالث سـاعات أو ، انتظـر لـن نخـرج إال السـاعة العـارشة :فقد يقـول املطـوف احلـاج

 أخر الجيـوز التــ !إىل الغـروب مـا نخـرج مـع الغـروب: جيـوز أو ال جيـوز؟ يقـول، أربـع سـاعات

ة عــىل املســلمني واضــحة عليــه إن كــان فيــه توســعةً بــل قــد ُتــؤجر  ،شــك إًذا ُمكثــك ، هــذه املســأ

  .املقصود ال خترج قبل الغروب هنا ال حرج فيه البتة

ة ال انتبهــوا  ثــم خــرج مــن عرفــة قبــل ، رجــٌل دخــل قبــل غــروب الشــمس: ثالثــةهلــذه املســأ

ــه دم : فنقـــول حينئـــذٍ ، وتـــرك الواجـــب، فصـــح حجـــه: فعـــل الـــركن! غروهبـــا ومل يعـــد إليهـــا عليـ

ء يف مكةذبح شاٍة ، فيجب عليك دم   .يف مكة وتوزع عىل الفقرا

ى مع علامء من بلده وأفتـاه ، نستثني من ذلك رجًال واحًدا من هو هذا الرجل؟ الذي أ

فإن كان علـامء بلـدك ، ألن من علامء املسلمني من يرى عدم لزوم البقاء للغروب، علامء بلده

ز اخلروج قبل غروب الشمسقد   ُمـدينٌ ألن اإلنسـان ، فإنه ال إثم عليك حينئـذٍ ! أفتوك بجوا

  .إما الجتهاد أو بام يفتديه
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ـــت معهـــم ــاد وكنـــت لســـت مـــن أهـــل ، ولـــذلك مـــا أفتـــاك بـــه علـــامء احلملـــة التـــي أ االجتهـ

أو ، وال أسـتفتي الشـافعي اإلمـام الشـافعيكيـف ال أجعـل بينـي ، فال إثم عليـك البتـة! والنظر

ـــا حنيفـــة  ـــُه اُهللا َتَعـــاَىل -أســـتفتي أ يعنـــي هـــؤالء أمجـــع املســـلمون عـــىل  ؟كيـــف ال أجعلهـــم -َرِمحَ

ـــلهم ــــم وفضــــ ــامتهم وعلمهـــ ـــ ـــا إىل، إمــ ــان وجوًبــــ ـــ ــد يريــ ــ ـــا وأمحـــ ــ ــــد ألن مالًكــ ـــا وأمحـــ ـــر مالًكــــ ــ  مل أذكــ

  .الغروب

ـــهمذهبـــه ف بـــل مالـــك أشـــد وهـــذا موجـــود مـــن عهـــد ، حتـــى ينفـــر اإلمـــام وز النفـــرةال جيـــ أ

 وهـو، هنـاك علـم ُيسـمى أمـري احلـج كـل سـنة يكـون هنـاك أمـٌري للحـج، املسلمني إىل وقتنا هـذا

 ولــذلك الســيارة متنــع مــن اخلــروج حتــى ينفــر أمــري احلــج، أمــري مكــة هــو الــذي ينفــر باملســلمني

إًذا نرجـع لكالمنــا انظـروا مــن ، أن ينفـر أمــري احلـجال جيـوز النفـرة إال بعــد : عـىل مـذهب مالــك

  .ترك الواجب يف احلالتني هذا ما الذي جيب عليه؟ جيب عليه دم

بعـة واألخـرية حتـى ننتقـل إىل الـدرس البـاقي ـى عرفـة هنـاًرا : انظروا الصـورة الرا رجـٌل أ

طيـب ، ال يشء عليـه! م رجـع قبـل غـروب الشـمسثـ، ثم خرج منها ألي سـبب مـن األسـباب

يف الطريــق قــال لــه ، كــان رجــع خــرج منهــا وذهــب إىل مزدلفــة ،إن رجــع بعــد غــروب الشــمس

ـــل ــل األذان قـــــال: رجـ ـــت قبـــ ـــــت خرجــ ــه قــــال ،نعـــــم: أ ـــد غـــــروب : لـــ ـــع فرجـــــع إليهـــــا بعــ ال ارجــ

  .الشمس

كــــم ــه دم مـــا رأ ــيس عليــ ــركن نعــــم عليـــه دٌم أم ال؟ لــ ــيس املكــــث ، فعــــل الــ ــود لــ ألن املقصــ

يعنـي البـد أن جتمـع ، وإنام املقصود اجلمع بـني الليـل والنهـار ملـن مكـث هنـاًرا، وقت الغروب

  .ولو حلظة من أول الليل أو من آخرهمن الليل 

ًء قبـل الغـروب أو ثـم رجـع إليهـا ، كل من خرج من عرفة قبل غـروب الشـمس: إًذا سـوا

ة سـقط عنـه الـدم واحلمـد هللا وضـحت، بعـده هـا يف احلجـيج ، املسـأ هـذا مـا نحتاجـه ودائـًام ترا

  .دائًام قد ينبه الشخص فريجع نسياًنا أو جهًال ، الذي حيجون مشيًا

  



 

   
 

 

  ........................................ واملبيت ليلة النحر بمزدلفة إىل بعد نصف الليل

انظروا معي ، »نصف الليلملبيت ليلة النحر بمزدلفة إىل بعد ا«: الواجب الثالثو: قال

ــة واجـــــب ملَّ  املبيـــــت ـــٍد  ؟ ألن النبـــــي باملزدلفـــ ـــأذن ألحــ ـــا مل يــ ــٍد برتكهــ ــ ـــا ومل يـــــأذن ألحـ ـــات هبــ بــ

ــا ــام أذن النبـــي ، برتكهـ ــاء وإنـ ــق النســـاء، وللضــــعفاء، للنسـ وللســــقاة إال ، وللرعـــاة، وملـــن رافـ

  .بعًضا من ناس طلب الُسنة فمكث

ـــم النبـــــي  ـــالف أذن هلــ ـــا: قــ ـــة ريض اهللا عنهــ ــى قالـــــت عائشــ ــوا حتـــ أين نـــــدمت مل «: اخرجـــ

عجل مع من تعجل خيرجـوا مـن نصـف ليلـة جيـوز للكـل أن ، هي رخصٌة عامـٌة للكـل :إًذا، »أ

ثــى ، املزدلفــة وهــي ليلــة العيــد جيــوز هلــم اخلــروج بــال اســتثنى القــادر وغــري القــادر الــذكر واأل

  ؟الكل جيوز له اخلروج ملَّ 

 ـه واجـب إىل الغـروبمل يأذن هلم يف عرفة أل ،أهنم قادرونأذن للرعاة مع  ألن النبي 

ــا أذن هلــــم ــقاة، هنــ ـــي  ،الســ ــاء أذن النبـ ـــن  للنســ ــٍري مـ ـــاء أقــــوى بكثــ النســــاء قويــــات بعــــض النسـ

  .الرجال

ــا شــابة«: عائشــة ريض اهللا عنهــا تقــول ــا قويـــة أ نـــي مل  نــدمت«: فقالــت، »لــن أخـــرج أ أ

  .»أخرج ومل أقبل الرخصة

ــه األفضــل إىل طلــوع الفجــر لكــن مكــث النبــي ، صــةإًذا دل ذلــك عــىل أهنــا رخ ثــم ، أل

 إىلثـم يـذهب لكـن ال تتـأخر ، ترشق جًدا هذه الُسنة األفضل حتى ترشق يعني خيرج الضـوء

أول مـا يبـدأ ظهـور السـفر هـذا ، إال أن يكون هناك زحـام، طلوع الشمس كام يفعل املرشكون

  .فيه املزدلفة طيب نرجعآخر وقٍت ُيسن لك املكث 

ــُه اُهللا َتَعــاَىل -يقــول املُصــنف   ــاذا قــدرهنا إىل نصــف الليــل؟، »نصــف الليــل إىل«: :-َرِمحَ

ــه ُينــيط األحكــام ، لنســائه وللنســاء أن خيــرجن أذن النبــي : نقــول وقــد عهــدنا مــن الشــارع أ

  .بمناطاٍت وحدوٍد متشاهبة

  

  



 

  

  

 

  ....................................................... واملبيت بمنى يف ليايل الترشيق

نظرنا يف النهار ، "ثم قس األمور بعد ذلك، واعرف األشباه والنظائر": كام قال عمر 

  :كل األحكام علقت بغروب الشمس

 غروب الشمسإىل  :الصيام.  

 الشمسإىل غروب  :الصالة.  

 إىل غروب الشمس: وقت النهي.  

 إىل غروب الشمس: عرفة.  

بعد أو قبل صالة الفجر أقرب وقـت علـق نظرنا ، ألن الرشع دائًام ينيط بأوقاٍت حمدودة

الصالة « :قال أن النبي : فإنه قد جاء يف حديث ابن عباس، نصف الليل! به الشارع حكًام 

ــفق األمحــــر إىل نصــــف الليــــلأي بــــني ، »مــــا بــــني هــــاتني ــارع، غــــروب الشــ ــــا الشــ قــــدر  فوجــــدنا أ

  .بنصف الليل

: وأمـــا مـــا جـــاء عـــن بعـــض أزواج النبـــي ، هـــذا حـــٌد حـــده الشـــارع فنقـــف عنـــده: فنقـــول

مل يأت النقل عن النبـي ، فهذا اجتهاٌد منها ريض اهللا عنها! أهنم كانوا يقدرونه بغروب القمر

 فيه.  

ــول ـــن نقـــ ــادس: ولكــ ــبع الســـ ــ فـــــق غـــــروب ، أفضـــــل أن يصـــــل إىل الُسـ ــد يوا ــو الـــــذي ُيعـــ وهـــ

ة يعنــي دقيقــة ال يفــارق بينهــا نصــف ســاعة، الشــمس ولــذلك قلــت لكــن األفضــل أن ، واملســأ

ــاعة بعـــد نصــــف الليــــل ة وضــــحت ، تتـــأخر نصــــف ســ ــأ لكـــي ختــــرج مــــن اخلـــالف يف هــــذه املســ

ة   .املسأ

جيــب أن يمكــث مــن مزدلفــة ، مــن جــاء قبــل نصــف الليــلإىل نصــف الليــل : إًذا الواجــب

  .ى بعد نصف الليل يكفيه املرورمن أ، وال خيرج منها حتى يأيت نصف الليل

بــع مــن واجبــات احلــج وليــايل الترشــيق ، »ليــايل الترشــيقيف املبيــت بمنــى «: الواجــب الرا

الليلـة التـي : نحـن نقـول مـاذا؟ الليلـة تكـون سـابقة النهـار يعنـي نقـول، ليلة احلادي عرشـ: هي

  .تتبع العيد يعني يوم عرشة يف الليل



 

   
 

 

..............................................................................  

ــي ــ يعنــــي ، ليلــــة احلــــادي عرشــــ: وهــ ــاين عرشــ ــذه وليلــــة الثــ ــوم اإلحــــدى عرشــــ يف الليــــل هــ يــ

  .فيبيت هبا ليلتني فقط واملتأخر يبيت هبا ثالث ليالٍ ، للمتعجل

  :تانظروا معي عندي مسائل مهمة جًدا جًدا يف املبي

ة األوىل ذكرت لكم قاعدة أول قلتها قبل ، »واجب املبيت بمنى«: قال املصنف: املسأ

ــيس الـــركن األكثـــر، قليـــل ــم ؛ مـــا هـــو الــــذي يأخـــذ حكـــم الكـــل؟ ال لــ كــ ــر مـــا رأ ومـــا هــــو األكثـ

أو ، ولــو يف النقــود ولــو بريــال، مخســامئة مــا أكثرهــا؟ كــل مــا زاد عــن النصــف ولــو بيشــٍء يســري

  .أو بدرهم، بجنيه

ــو بدقيقـــ: ويف األزمـــان ــو أو، ة معـــي طيـــبولـ ــة ولـ ــة أكثـــر الليــــل ، بربهـ إًذا املبيـــت بمزدلفـ

ألن املبيـت هبـا بخـالف مزدلفـة ، يسقط به الواجب إذا بت هبا أكثر الليل، املبيت هبا بمزدلفة

  .وإنام املقصود هبا املرور واملكث فيها ألهنا طريق، ليس متعلًقا باملبيت

وإن للنســاء بــاخلروج  وقــد أذن النبــي ، املكــث واالســتقراربخــالف منــى املقصــود هبــا 

نعــم ، عــربة بــالزمنوإن تــأخر دخــوهلم أذن هلــم بــاخلروج فــدل عــىل أن هنــاك ال، تــأخر دخــوهلم

  .واضح الفرق والعربة بمنى بالزمن، العربة هناك بالوقت

 بالوقت إذا جاء نصف الليل جاز اخلروج: يف مزدلفة.  

 طبًعـا الليـل أحـدى حسبناه قبل قليل كم؟ ، العربة بالزمن احسب كم الليل: يف منى

مـن مكـث يف منـى مخـس سـاعاٍت وسـت ، إذا مكثت يف منى مخس ساعاٍت وربع، عرش ساعة

  .فإنه حينئٍذ صح مبيته واضح! عرشة دقيقة

ـــك تنـــام؟ ال لـــيس امل: طيـــب األمـــر ا لثـــاين فـــإن ، مقصـــود املبيـــت النـــومبيـــت هـــل معنـــاه أ

ولــو كنــت ، املكــث يف منــى وال يلــزم اجللــوس: وإنــام املقصــود، النــوم واملبيــت وصــٌف طــردٌي 

  .متيش فإنه ُيسمى مكًثا

ــها؟ أم ال يلــــزم : األمـــر الثالــــث ــدود منـــى هــــذه بخصوصــ ــد أن تــــدخل يف حــ ــى هـــل البــ منــ

  ؟ذلك



 

  

  

 

.............................................................................  

قاعــدة هــذه ، يف الطــواف يتعلــق بالبيــت -إِْن َشــاَء اهللاُ  -تســتمر معنــا: نقــول عنــدنا قاعــدة

أن ما جاور اليشء أخذ حكمه إذا اتصل ": القاعدة، ويف غريها يف الصالةكلها كلية ترسدها 

ــد القاعـــدة ، "هبـــا ــذا القيـــد األولأأعيـ ــه ، حفظهـــا مـــا جـــاور اليشــــء هـ ــل بــ ــه إذا اتصـ ــذ حكمـ أخـ

  :قيدان

  .جاور: القيد األول

  .اتصل: القيد الثاين

ـــى يف :إًذا قـــد وصـــلوا إليـــه أو ُبنيـــت بـــه خيـــاٌم وكـــان احلجـــيج  ،كـــاٍن متصـــٍل بمنـــىم مـــن أ

ــلٌة باخليــــام املوجــــودة يف منــــى ــه فيــــه فــــإن مــــن جلــــس ، متصــ ــن بــــات بمنــــىحكمــ ــذه ، حكــــم مــ هــ

ام يف هذه، القاعدة نستخدمها حتى يف الصالة ـام ، ويف رمضـان ويف غـريه، بعـدهاو األ ويف أ

م    .يزدحم جًدا جًدا جًدا ويف اجلُمعات دائًام املواسم بيت اهللا احلرا

من كـان خـارج احلـرم مـا جيـوز لـه ، فيصل املصلون إىل خارج احلرم يف الشوارع يصلون 

م باإلمـــام ــه إال إذا ، أن يصـــيل مـــا يـــأ ؟ مـــا مهـــا القيـــدان، اتصـــلت الصـــفوفمـــا تصـــح الصـــالة بـ

  .له حكم ذكرناه لكم يف درس الصالة !االتصال يف الصالة ضابطو، واتصل به، جاوره

  :وأما يف احلج

 بفراٍش ونحوه هنااحلجيج قد بقوا  فهو إما بأن يكون  

 خياٌم معدٌة للحجيج هنا أو تكون.  

هـل ، نحـن محلتنـا أو الـذين نحـج معهـم وضـعونا يف املزدلفـة: قـولإًذا كثري من احلجيج ي

كــم؟ يصــح ألن جــزًء مــن  مبيتــه صــحيٌح أم زدلفــة مزدلفــة ُبنــي فيــه خيــام لــيس آخــر املال مــا رأ

  .وإنام جزء

ا أخرج خارج اخليام ولكن احلجاج مفرتشني: بعض الناس يقول ش اآلن ، أ ألن الفـرا

احلجـيج  ،ألن االفـرتاش يف منـى يـؤذي احلجـيج، إنام يسمح به يف مزدلفة ال يسمح به يف منـى

  .لرمي يمرون بالقطاريمرون ل



 

   
 

 

  ................................................ واحللق أو التقصريورمي اجلامر مرتبا 

ـــدة ـــيق والشـ ــن الضـ ــيج مــ ــىل احلجــ ــأيت عــ ــم كــــم يــ ــاة بســــب ،ال تعلــ ـــة بــــل والوفــ ب بــــل واألذيـ

ــت ربــام كنــت بافرتاشــك هــذا تــؤذي أكثــر ممــا تكســب ، املفرتشــني وأهــل مكــة يعلمــون ذلــك فأ

  .أجًرا 

ــه متصــل! إًذا مــن افــرتش يف مزدلفــة ولـــو خــارج اخليــام هـــل يلــزم مــن كـــان يف ، يصـــح أل

ـــزم ـــى؟ ال يلـ ـــدخل إىل منـ ـــة أن يـ ــه يف املزدلفـ ـــك ، مزدلفــــة خيمتــ ــرم يلزمـ ـــارج احلــ ـــذي خـ ــل الـ مثــ

 إًذا عرفنـــا اآلن مـــا يتعلـــق باملبيـــت يف باملزدلفـــة؛ اتصـــلت الصـــفوف األجـــر ســـواءال ! الـــدخول

  .واملبيت بمنى

ــامس جــــب اخلــ ــــا«: قــــال الوا ــرة ، »ورمــــي اجلــــامر مرتًب اجلــــامر ُيرمــــى يــــوم العيــــد رميــــة اجلمــ

ام الترشيق، هذه الذي يكون هبا التحلل، الكربى   .جيوز رميها من نصف الليل إىل آخر أ

لكـن يف ، تيب فيـهال تر هذا ،ترمى يف اليوم األول مرة واحدة اجلمرة الكربى فقط سبًعا

ثــم ، ثــم اجلمــرة الكــربى، بــاجلمرة الصــغرىبــأن تبــدأ ، البــد مــن الرتتيــب اليــوم الثــاين والثالــث

  .ثم الكربى ترتبها هكذا، الوسطى

ـــاذا؟ اآلن أصـــًال وأصـــًال يف هـــذا الوقـــت اآلن يف الزمـــان  ال يمكـــن أن ترميهـــا بـــالعكس 

ـــيج ــي ال تصــــادم احلجـ ـــالعكس كــ ـــأيت بـ ـــا اآلن ، متنعــــك أن تـ ـــد أن يرميهـ ــن ألحـ ــل ال يمكــ األصــ

ه إجباري خط السري واحد، ترتيببدون    .عليك فالرتتيب هنا إجباري إجبارٍ  أل

فالرتتيـب إًذا نويـت ، فهو خـط واحـد يمنعك الرشطي أن تعود لكي ال تؤذي املسلمني 

د بـه أن تبـدأ ب، أو مل تنوي موجوٌد الرتتيب إجباري اآلن ، الصـغرىإًذا عرفنـا أن الرتتيـب املـرا

  .ثم الكربى، ثم الوسطى

حلــق  ألن النبــي ، »قصــرياحللــق والت«: والواجبــان األخــريان مــن واجبــات احلــج: قــال

بعة، ودعا للمحلقني ثالًثا ـه النبـي  ودعا للمقرصين يف الرا بعـة؟ يعنـي أ  :قـال كيـف يف الرا

بعـــة قـــال، » اغفـــر للمحلقـــني،  اغفـــر للمحلقـــني، اغفـــر للمحلقـــني « : يف الرا

  .هذا اللفظ الذي الصحيح، »ملقرصينللمحلقني وا اغفر «



 

  

  

 

..............................................................................  

بــع للمقرصــ: وقيــل ــه دعــا هلــم ثالًثــا للمحلــق والرا مــا ، قرصــ مــع املحلــقفرشــك امل: إًذا، أ

ًء حلقتـه بمـوس اآللـة ، يشٌء ُيزاله هو إزالة الشعر حتى ال يبقى من: معنى احللق؟ احللق سوا

ٍة ُتزيل الشعر، ليست مقصودة ًء حلقته بموس أو بآ ، كل مـا ُيزيـل الشـعر ُيسـمى حالًقـا، سوا

ٍة أخرى: املقصود ل بآ   .عدم بقاء يشء ُيزا

ـــه أقــــرع ــه إمــــا لكونـ ــعر لــ ــًال ال شــ ــا ســــؤال ، طيــــب لــــو أن رجــ ــأل هنــ ــا أســ ــ ــابني وأ ومــــن أجــ

لكـــن مـــن ، الفـــرق نقطـــة صـــح ؟مـــا الفـــرق بـــني األقـــرع واألفـــرع ،ســـأعطيه هـــذا الكـــأس بـــام فيـــه

  ؟يعلم غري الشيخ أيب احلسني أخينا أيب احلسني

  : ... الطالب

حتـــى تـــتكلم عنـــد النـــاس عرفنـــا  ؟مـــا الفـــرق بـــني األقـــرع واألفـــرع، لـــيس كـــذلك: الشـــيخ

  !الفرق بني األقرع واألفرع

  .هو من حرس شعره فلم ينبت: األقرع 

هــذا ُيســمى أفــرع بعــض النــاس شــعره يف ، فهــو الــذي نــزل شــعره إىل جبهتــه: وأمــا األفــرع

اجلبهــة هــذا ملحــٌق بــالرأس أم ملحــٌق بالوجــه؟ شــعر ، حتــى يصــل للجهــة جبهتــه طويــل جــًدا

  .وبناًء عليه جيب غسله يف الوضوء وال يمسح مع الرأس، ملحٌق بالوجه: نقول

ــعر الـــذي يف جبوالشـــخص يف حلـــق الـــرأس  ـــه مـــن هـــل حيلـــق هـــذا الشـ ــه أل ينـــه؟ ال يلزمـ

ــًدا ـــون جـــ ـــاء دقيقــ ــه الفقهــ ـــت ، الوجـــ ــ ــد إًذا أ ـــامًال حتـــــى بحـــ ـــه كــ ــذا الشـــــعر جيـــــب حلقــ ـــعر هـــ الشــ

  .إال القفا الرقبة فليس من الرأس، دغان جيب حلقهامالص

، أو لكونه حلق شعره قبل يومني أو ثالثة، نرجع لشخص ليس له شعر إما لكونه أقرع

ه حكـٌم متعلـٌق ، ال حلق عليه: من قول أهل العلم الصحيح: نقول هل جيب عليه احللق؟ أل

كمـــن انقطـــع يـــده مـــن فـــوق منكبـــه مـــن فـــوق املنكـــب لـــيس مـــن ، بوصـــٍف وقـــد فـــات الوصـــف

ه مـا بقـي يشء ، سقط عنه غسل املحل وال يغسل حتى املوضع: فنقول، قهومن ف املنكب أل

ة   .واضحة هذه املسأ



 

   
 

 

  ........................ وأركان العمرة ثالثة اإلحرام والطواف والسعي ، وطواف الوداع

إن أراد أن ُيمـر املـوَس وهـو املـوس ، املـوساألقرع الذي ليس له شعر ال يمر حتى : إًذا

وهــو قــص الشــعر : أو التقصــري؛ لقــول بعــض أهــل العلــم فــال بــأس لكنــه لــيس ُســنة، احتياًطــا

ةلكن من رشط القصري انتبه هلذه ا   :ملسأ

ــه  ــًريا مـــا نـــرى ، جيـــب أن يكـــون التقصـــري للشـــعر كلـ ــا كثـ نـ ــا مـــن احلجـــيج أل ننـ بعـــض إخوا

ٍت مـن أول رأسـه ومـن آخـر رأسـه وربـام أخـذ شـعرتني أو ثـالث مـن ، واملعتمرين يقص شعرا

ــت لســت بمقٍرصــ فــإن هــذا لــيس تقصــًريا  :فنقــول، صـدغيه وإنــام التقصــري يكــون مــن عمــوم ، أ

  .ن شعرك كلهالشعر فالبد أن تأخذ م

أن النبـي ، كام ثبت يف صحيح البخـاري مـن حـديث ابـن عبـاس، »وطواف الوداع«: قال

 ليكن آخـر عهـدهم بالبيـت «: فقال، رأي أن الناس يصدرون يف كل فٍج بعد رميهم اجلامر

ف   .»الطوا

ف ، »أمرهم أن يكـون آخـر عهـدهم بالبيـت الطـواف«: قال ابن عباس فـدل عـىل أن طـوا

ف، ومتى يكون طـواف وداع؟ إذا أردت اخلـروج مـن مكـة، واجب: الوداع  وإنـام يسـقط طـوا

ــيهم ــافةومـــن كـــان بـــني بيتـــه وبـــني مكـــة ، الـــوداع عـــن أهـــل مكـــة فـــال طـــواف وداع علـ  دون مسـ

ه ال قرص بينهام: وأهل الطائف عىل أحد قول أحد العلم، القرص كأهل ُجدة   .أ

ف الـــوداع: فحينئـــٍذ نقـــول  طـــواف علـــيهم يســـقط عـــنهم ال، إن هـــؤالء يســـقط عـــنهم طـــوا

وعنـــد بعـــض أهـــل ، فـــال جيـــوز هلـــم اخلـــروج إال بطـــواف الـــوداع: وأمـــا غـــريهم، طـــواف الـــوداع

ف الصدر: العلم ، يسمي طواف اإلفاضـة طـواف الصـدرألن بعض أهل العلم ، ُيسمى بطوا

  .ألهنم يصدر الناس فيه وخيرجون، أن طواف الصدر هو طواف الوداع: والصحيح

م: العمر ثالثةٌ وأركان «: قال ف، اإلحرا   .»والسعي، والطوا

  

  

  



 

  

  

 

  ............................................... وواجباهتا شيئان اإلحرام هبا من احلل

ًء كـان عمــرًة مفــردةً  أو مــع احلــج وهــي عمــرة  بـدأ يــتكلم املصــنف عــن أركــان العمــرة ســوا

  :أركاهنا ثالثٌة وهي، املتمتع

 م   .وعرفناه: اإلحرا

 والطواف بالبيت وعرفناه.  

 والسعي سيأيت تفصيله بعد قليل.  

م هبــا مــن احلــل:وواجبــات العمــرة أمــران«: قــال لــيس املقصــود لكــن النــاس أن ، »اإلحــرا

  :وإنام الناس نوعان كام ذكرت لكن باألمس، ُحيرموا من احلل

ــوع األول ــ قيــــــت: النـ ــارج املوا ــ ــن خــ ــ ـــدم مـ ـــٌل قـــ ـــن، رجـــ ــــالعمرة مـــ ــرم بــ ــ ــــه أن ُحيــ ــــب عليـ  فيجــ

  .امليقات

بـل جيـب عليـه ، فال جيوز له أن ُحيرم بالعمرة من مكة، ورجٌل من أهل مكة: الثاينالنوع 

  .تكلمنا عنها باألمس فيجمع بني احلل واحلرم، أن خيرج إىل أدنى احلل

ا بكت فقالت يعود الناس بحٍج وعمرة وأعود «: دليله حديث عائشة ريض اهللا عنها 

الذي ُسمي اآلن بمسجد ، مع أخيها عبد الرمحن من التنعيم فأعمرها رسول اهللا ، »بحج

، ُبنـي مسـجد وُسـمي بمسـجد عائشـة ريض اهللا عنهـا، عائشة ريض اهللا عنهـا وهـو أدنـى احلـل

  .ألن عائشة ريض اهللا عنها أحرمت منه فقط

جيـــب للعمـــرة للمكـــي أن جيمـــع بـــني مـــاذا؟ احلـــل واحلـــرم ومل نقـــل يلـــزم التنعـــيم وإنـــام : إًذا

ئع، األفضـل التنعــيم ، جيــوز أن ُحتــرم مـن عرفــة ألن عرفــة حــل، ولكــن جيـوز أن ُحتــرم مــن الرشـا

  .عىل طريق جدة وغري ذلك من الُطرقمن الشمييس  جيوز أن ُحترم

انظروا معي من الذي يأخـذ حكـم املكـي؟ قلتهـا بـاألمس األول مـن دخـل إىل مكـة بـامذا 

وأراد أن يأخــذ عمــرة بعــد دخــل احلــج مفــرد  ثــم أراد أن يأخــذ عمــرًة أخــرى، بعمــرٍة أو بحــج

  .احلج أو دخل بعمرة متمتع أو عمرة هكذا

  



 

   
 

 

  ................ واحللق أو التقصري واملسنون كاملبيت بمنى ليلة عرفة

ن ُحيـرم؟ ُحيـرم مـن أدنـى احلـل أفضـله مسـجد عائشـة  من أخرى ثم أراد أن يأخذ عمرةً  أ

  .منه عائشة ريض اهللا عنهااملكان الذي أحرمت ، ريض اهللا عنها

مـن دخـل : عـىل بعـض أهـل العلـم وهـو املُفتـى بـه: نقـول ؟مـن الـذي يأخـذ حكمـه: الثاين

ى لعمل ُكلف أن يأيت إىل مكة ألجل عمٍل معني، إىل مكة غري ُمريٍد ال حًجا وال عمرة   .أ

ــه جـــاوزه مـــن غـــري  يلـــزم الرجـــوع للميقـــات: طبًعــا عـــىل املشـــهور عنـــد فقهاءنــا مأل ، إحـــرا

ٍر ونحـــوه ــرة تكـــرا ــا لكثــ م إمـ ــرا ــن دخــــل لغـــري إحــ ــة عنــــد ، ولكـــن مـ أو لعمــــل وطـــرأت عليــــه النيـ

ــه إىل مكـــة ة وأرجــــو أن ، دخولـ ــأ ــل للعمـــرة وضــــحت املسـ ـــن؟ مــــن أدنـــى احلــ ــن أ ــرم مــ ــه ُحيـ فإنــ

  .وتكلمنا عنه قبل ذلك، »واحللق والتقصري«: قال، ةتكون واضح

  .»واملسنون كاملبيت بمنى ليلة عرفة«:قال

ـــُه اهللاُ -بـــدأ يـــتكلم املُصـــنف  ة ، عـــن الُســـنن -َرِمحَ ــأ بـــه ملسـ كلم عـــن هـــذه الُســـنة وُأ وســـأ

كــل مــا نــذكره اآلن ُيســمى ُســنة ال ينتهــي الــدرس ، ألين ال ُأريــد أن ُأكررهــا مــرًة أخــرى، مهمــة

  .أو احلملة ملن تفعل معنا كذا، ويأيت واحد ويقول مل نفعل كذا

هل ُيكره تـرك الُسـنة؟  ا أم ال جيوز تركها؟ جيوز تركهاهذه تسمى ُسنن الُسنة جيوز تركه

  .ال ُيكره تركها وتركها ُيسمى خالف األوىلوهناك ُسنٌن ، ليس دائًام هناك ُسنٌن ُيكره تركها

، انتبـه الفـرق إًذا هـذا األمـر، هي كـل ُسـنٍة حـافظ عليهـا النبـي : الُسنة التي ُيكره تركها

عـىل تـرك الُسـنة يعنـي ُتـؤجر  ،"ترك الُسنن أحياًنا من الُسـنةأن ": وعندنا قاعدة نبهتكم عليها

  .ترك الُسنة ُتؤجر عليها نعم

  :هلا أسباب منها

  نويت وتركتها لعجزٍ إذا.  

 إذا ُمنعت.  

 إذا أردت أن ُختفف عن إخوانك املسلمني.  

 لظن عدم احلاجة.  



 

  

  

 

..............................................................................  

املبيـت بمنـى ليلـة عرفـة ُسـنة ، »املبيت بمنى ليلـة عرفـة«: األول: األول بالُسنن قالنبدأ 

  .وهو يوم ثامنية

، التاسعوكل ما يفعله احلاج يف اليوم الثامن وليلة ": يقول الكرماين يف رشحه للبخاري

ُيفعل يف اليوم  كل ما، "فإهنا ُسنٌة وليس فيها يشٌء واجٌب بإمجاع أهل العلم بإمجاع ال خالف

  .وسأذكر لكم ما هي األشياء التي ُتفعل يف اليوم الثامن ،كل يشٍء ُسنة الثامن ُسنة

ـــي واجبــــة؟ ال ـــل هـ ـــول ، هـ ـــد ويقـ ــأيت أحـ ـــذاال يــ ــن يفعلــــوا كـ ــيًال ، احلملــــة لــ ــيتقدمون قلــ ســ

ت ُتؤجر وإن مل تفعل ذلك: نقول، سيتأخرون ولذلك الفرق بني العـامل وغـريه مـا هـو؟ مـا ، أ

احلكــم الرشــعي ثــم مل يفعلــه لعجــٍز أو ملصــلحٍة يشــء إذا علــم ب العــامل الفــرق بــني العــامل وغــريه؟

  .مل ُيؤجر! أهنا ُسنة وتركها ألجل أمر من األمور مل يعلم إذا بينام الثاين، وجرأ

طلـب العلـم مهـم جـًدا وأهـم غـرض مـن ، أفضل بكثري مـن أجـر غـريهالعامل  ولذلك أجر

 رأسـك وتلـبسوتُتصـدر وُيقبـل النـاس ، طلب العلم ليس أن تكن شـيًخا وجتلـس عـىل كـرٍيس 

  .كثًريا  فيجب عىل املرء أن ُيراجع قلبه، ال بل هذا فتنة للمرء! عاممًة كبرية

أن العـامل ُيــؤجر عــىل : لعلــمومـن بركــة ا، أن تنفــي اجلهــل عـن نفســك: املقصـود مــن العلـم

ــا ــنة تركهـــا لســـبٍب أو آلخـــر، أشـــياء مل يعملهـ ـــه ُسـ ــنن  إًذا، لعلمـــه أ حـــدوث معرفتـــك هلـــذه الُسـ

 أو ألن، وتركهــا ألمــٍر معــني ملصــلحةبمجــرد العلــم والنيــة عــىل الفعــل ، وتركــك هلــا بعــد ذلــك

  .العلموهذا من بركة حضور حلقات ، احلملة أو لغري ذلك من األمور ستؤجر بإذن 

  :سنبدأ بالُسنن التي ُتفعل يف اليوم الثامن

، أن املرء إذا كان متمتًعا أن حيرم يف ضحى اليوم الثامن: ُسنٌة ُتفعل يف اليوم الثامن أول

ــن ُحيــ، يف ثوبــه صــيل الفجــرحى ييف الضــحى أو الضــ نــرى بعــض  رم؟ثــم بعــد ذلــك ُحيــرم مــن أ

ننا ام كان النـاس بل يذكرون قديًام  ،أحرم يوم ثامنية من احلرم ،ال: احلجيج يقول إخوا كـان أ

، كـــل هـــذا لـــيس بُســـنة بـــل هـــو خـــالف الُســـنة أحـــرم مـــن أي مكـــان، الصـــحنبعضـــهم ُحيـــرم يف 

م أحرم من مكة مل الرسول    .ُحيرم من املسجد احلرا



 

   
 

 

  ......................................................................وطواف القدوم

، واذهــب بعــد ذلــك إىل منــىيــرتوش يعنــي يغتســل ، مــن بيتــك اغتســل وتنظــف وتــروش

 ،ثـــم تـــذهب إىل منـــى فتصـــيل هبـــا الظهـــر والعرصـــ حمرًمـــا ُتلبـــي، وتلـــبس لبســـة اإلحـــرام يف مكـــة

  .وسنتكلم عن التلبية كيف تكون بعد قليل

ألن منــى اآلن ، أحــرم الــذي يقرصــ مــن كــان حمرًمــا مــن، فتصــيل فيهــا حمرًمــا قًرصــا بــال مجــع

ُيسـتحب املبيـت تلـك ، طيب ومتكـث يف منـى لـيس فيهـا أي عبـادة، داخلة يف مكة وهو األوىل

ءة القـرآن وكـان هـذا اليـوم ُيسـمى بيـوم  وتذكر اهللا ، الليلة بأن تنام يف منى تلك الليلة بقـرا

ون باملياه يف ، الرتوية   .من مكة ِقراهبمألن الناس يأ

، علينـا دائـام تـذكر نعـم اهللا عليـك مـن نعـم اهللا ، ذ قاعـدًة يف حياتـكودائًام اإلنسان خ

ت يف منى تفتح حنفيٍة صغرية  ـاءفيسُكب وأ يك ا ٍت قريبـة كـان النـاس، فيأ ون  إىل سـنوا يـأ

اء معهم إىل منى ام احلر خاصةو ،با   .فيوفرون يف استخدامه هبذه األ

ــًام تــــذكر نعــــم اهللا  ــالطريان دائــ ـــون، عليــــك بــ ـــم اهللا بــــالتكييف مشــــاخينا يقولـ : تــــذكر نعـ

ــًدا جـــــًدا يف الـــــرواق ــديد جـــ ــر شـــ ـــام كنـــــا حتـــــت حـــ ــ ـــذه األ ـــن ، نحٌرضـــــ درٌس يف هــ اآلن أصـــــبح مــ

  .الصحن كان حر شديد جًدا قريب ليس بعيًدا من عرشين سنة وقريب

ًام تـــذكر إًذا دائـــ، حـــر شـــديد جـــًدا بـــاحلج ومـــع ذلـــك اآلن انظـــروا مكيفـــات ونعـــم اهللا 

ثـم العمـل ، عليهـا -َجـلَّ َوَعـَال -نعمـة اهللا مـن أول مـا تشـكر الـنعم تـذكرها وعـدها ومحـد اهللا 

تنا ثم تبيت كل هذه ُسنن   .بالشكر نرجع ملسأ

ثـــم تـــذهب يف عرفـــة يف ، »كاملبيـــت بمنـــى ليلـــة عرفـــة« :-َرِمحَـــُه اُهللا َتَعـــاَىل -قـــال املصـــنف 

  .بعد الزوالثم تدخل ، النهار وتصيل مجًعا وقًرصا 

ف قدوم، من الُسنن لكل من دخل مكة«انظروا معي  ولو مل يكن حمرًما  »أن يطوف طوا

مل يـأيت إىل مكـة إال يف اليـوم : احلاج املفرد جيوز له أن يؤخر الطواف يعني أفرد يقـول، كاحلاج

  .الثامن

  



 

  

  

 

  ...................................والرمل يف الثالثة األشواط األول منه واالضطباع فيه

لكــن األفضــل ، أو إىل عرفــة اليــوم التاســع، جيــوز لــك أن تــذهب إىل منــى مبــارشةً : نقــول

ن تذهب إىل مكة فتطوف طواف قدوم وهذا ُسنة   .أ

الطـــواف األول يف حقـــه طـــواف قـــدوم : ولـــذلك حتـــى القـــارن، ُســـنة: إًذا طـــواف القـــدوم

  .ريهليس طواف عمرة فهو ُسنٌة يف غ

ــواف القــــدوم ـــذي ُيســــمى بطــ ـــذا الطــــواف الـ ــا معنــــى ، طيــــب هـ ـــدوم مــ ــظ طــــواف القـ الحــ

ٍف تطوفه إذا دخلت البيت   :ُيستحب فيه أمور القدوم؟ يعني أول طوا

ــر األول ــه الرمــــل: األمــ ــه ُيســــتحب فيــ ــ ــالوا ، أ ــو الرمــــل؟ قــ ــة : مــــا هــ ــ دون اهلرولــ هــــو امليشــ

ــاه ال ، وأرسع مـــن امليشـــ ُتبعـــد بـــني اخلُطـــى وإنـــام تكـــون اخلُطـــى بحيـــث ُيقـــارب املـــرء بـــني ُخطـ

لية   .متوا

ــذا ُيســــمى رمــــل ــذا فيحــــرك نفســــه هــ ــًال هكــ ــون رمــ ــان يكــ ــام ، اإلنســ ـــا حتــــى يف الزحــ أحياًنـ

ت يف مكانك بمٍيش خفيف ـا أرى ، تستطيع ترمل شيئًا يسًريا وأ لكن إياين وإيـاك أن ترسـع أ

ـــذا خـــــالف الُســـــنة ـــا هــ ـــض النـــــاس يرقـــــد جرًيــ ــعي ، بعــ ــى يف الســـ ه حتـــ ـــرا ــروة وتــ ــفا واملـــ ـــني الصـــ بــ

ف متى يكون ُسنة؟ بقيدين، وسنتكلم عنها إن شاء اهللا بعد قليل   :إًذا الرمل يف الطوا

ف عندما تدخل مكة: يعني، إذا كان الطواف طواف قدوم: القيد األول   .أول طوا

  .ال رمل فيه: الطواف الثاين

ــة ف اإلفاضـ ــواف اإلفاضـــة القـــدوم ال رمـــل فيـــه: طـــوا ــام يكـــون يف طـ ــا، وإنـ ف  مـ ــو طـــوا هـ

ــو عاممــة الــذي جعلهــا عــىل كتفيــه القــدوم؟ ــت قــل مــا هــو طــواف القــدوم يــا شــيخ؟، أخونــا أ  أ

ت ، أول طواٌف عندما تدخل مكة بيض اهللا وجهك يف الدارين أجبت  الذيما دعونا لك أ

تنا   .طيب نرجع ملسأ

بع وما بعدمه، إًذا هذا الرمل ومتى يكون؟ فقط يف األشواط الثالثة األول ا ال رمـل الرا

  .فيه

  



 

   
 

 

  .................................... وجترد الرجل من املخيط عند اإلحرام

ـه ، االضـطباع :وهي خاصـٌة بـالطواف وهـو: الُسنة الثانية سـمي االضـطباع اضـطباًعا أل

ــن الضــــ ــطخيــــرج مــ ــو الــ ــذي هــ ــن هــــذا هــــو  الســــنة االضــــطباع ،زراعبع الــ مــ أن ُخيــــرج عضــــده األ

رس، العضد من فقط بحيث جيعل رداءه حتت عضده وطرف الرداء عىل كتفيه األ ، خيرج األ

  .هذا االضطباع متى ُيسن؟ ُيسن يف موضٍع واحٍد فقط يف احلج، هذا ُيسمى اضطباًعا

ا إذ ال فهو ُسنة يف حمـٍل واحـد متـى؟: نقول، بعض احلجيج يروا كل احلجاج مضطبعون

ف بالبيـــت  ولـــيس كـــل طـــواف وإنـــام طـــواف القـــدوم أول، بـــدأت يف الطـــواف فقـــط عنـــد الطـــوا

ــه ٌف يـــأيت بـ ــبعة االضـــطباع، طـــوا ــبعة فغطـــي كتفـــك ، هـــذا ُيســـتحب يف السـ إذا انتهيـــت مـــن السـ

  .بل ُيكره االضطباع يف الصالة مكروه، انتهت الُسنة

ــو عبيــدة قاســم ســالم ، تامل الصــامءهنــى عــن اشــ: وقــد جــاء أن النبــي  واإلمــام فرســها أ

ــطباع ـــا االضـــ ــالة، أمحـــــد بأهنــ ــروٌه يف الصـــ ـــطباع ال يفعـــــل إال متـــــى؟ يف، فهـــــو مكـــ ـــذا االضــ  إًذا هــ

ف فقط ف القدوم ما عدا ذلك، الطوا   .فإن املرء جيعل رداءه عىل منكبيه مًعا، أي طوا

م«: قال   .»وجترد الرجل من املخيط عند اإلحرا

م م جتـــرده عنـــد اإلحـــرا التجـــرد مـــن ، مــن الُســـنن أن يتجـــرد املـــرء مـــن املخـــيط عنــد اإلحـــرا

م ـه مـن حمظـورات اإلحـرا م لـبس املخـيط مـر معنـا يف ، املخيط مر معنا أ مـن حمظـورات اإلحـرا

ايض   .الدرس ا

ة ذكرهتــا لكــم قبــل قليــل أن املــرء  كيــف يقــول إنــه مــن الُســنن؟ قصــد املؤلــف هــذه املســأ

م ال يلزمــه أن يكــون متجــرًداوقــت نيــة اإل لكــن الُســنة أن يكــون متجــرًدا أي لــيس البــٍس ، حــرا

م أي ليس البٍس للمخيط هللبس   .اإلحرا

م ــرا ــ ـــد اإلحــ ــه بعـــ ــ ــــب عليــ ــام جيــ ــ ــة ، إنــ ـــد التلبيــــ ــل أو عنـــ ـــرداء واإلزار قبــــ ـــبس الـــ ـــنة أن يلـــ فالُســـ

ــل كــــان يف، والــــدخول يف النســــك واضــــح هــــذه هــــي الُســــنة ــري جــــاز رجــ ـــا بيســ ــإن أخرهــــا عنهـ  فــ

  .الطائرات وهو البٌس لبسه مل ينتبهفهو دائم السفر يف  الطائرة

  



 

  

  

 

يضني نظيفني   ...................................................... ولبس إزار ورداء أ

: مـاذا جيـب عليك؟مبـارشًة تقـول، فقال له الذي يف الطـائرة نحـن اآلن حمـاذون للميقـات

م تقـــول يف نفســك طبًعــا ثـــم تــذهب وختلــع لباســـك ، لبيــك  عمــرة: فنقـــول نويــت اإلحــرا

  .ال فدية فيه! أو أربع، أو ثالًثا، أو دقيقتني، هذا اخللع الذي ربام أخذ دقيقةً ، برسعة

م لكـــن االســـتدامة مـــن غـــري عـــذٍر فيـــه دم عـــذر مثـــل ، ألن الواجـــب أن يكـــون بعـــد اإلحـــرا

ج الثـــوب تـــأخر يف إخراجـــه لكـــن جلـــس ،  قبلـــه واحـــددورة امليـــاه يف، مـــاذا؟ يبحـــث عـــن إخـــرا

  .لسبب أو آلخر فإن عليه دٌم يف ذلك

يضني نظيفني«: قال ، أفضل ما حيرم بـه املـرء أن حيـرم بـإزاٍر ورداء، »وُلبس إزاٍر ورداٍء أ

هـي لبسـة : والـرداء هـذه لبسـة العـرب وهـذا اللبـاس يقولـون، اإلزار نعرفه وهو لبسـة العـرب

  .ب ال يلبسهاوإن كان اآلن أغلب العر، العرب قديًام 

لكـن اآلن ، ما زال يوجد عندنا يف بـالٍد ويف غـري ُبلـدان العـرب مـن يلـبس الـرداء واإلزار

ــرداء بـــــالقميص ــتبدلوا الـــ ـــي ، اســـ ــاس الغنــ ـــني النـــ ـــوٍم ماليــ ــا يف يــ ـــاس فيهـــ ـــد النــ ــة يتوحــ ـــذه لبســـ هــ

  .وامللك واململوك، والرئيس واملرؤوس، والفقري

ال فــرق بيــنهام بــل إن هــذه اللبســة هــي ، دةيلبســون لبســًة واحــدة بلــوٍن واحــد وهيئــٍة واحــ

ــتهم يف الوفــــاة ــي لبســ ــد الوفــــاة هــ ــلم، لبســـتهم عنــ ــذا املوقــــف العظــــيم أن  هـــذا ليستشــــعر املســ هــ

ء   .الناس كلهم سواء كل الناس سوا

ألن العـــرب أساًســـا ال يـــرون فضـــًال ، العـــرب ليســـت لبســـة ةإن هـــذه اللبســـ: ولـــذلك قيـــل

حــالتهم  موجــودة عــىل طبــاعهمال يف مــال وال يف غــريه العــرب عنــدما كانــت ، ألحــٍد عــىل أحــد

  .الناس أصبح الناس اغرتوا باملدنيني طباعاآلن تغريت 

ـــو ـــٍد بعلـ ــر إىل أحـ ـــل أن اإلنســــان ال ينظــ ـــول ، فاألصـ ــام يقـ ـــزٍر وإنــ ـــر شـ ــر ألحــــٍد بنظـ وال ينظــ

ه لــربام كــان يمــر بجانبــك مــن تســتحقره وتنظــر ، النــاس ســواء ــت يف هــذا املوقــف وســرتا بــل أ

  .إليه بنظٍر شزٍر يف غري هذا املقام

  :لكن تأمل أمرين



 

   
 

 

...............................................................................  

ــه لــربام: األمــر األول مــا يــدريك أن ُغفــر لــك ربــام ُغفــر ، ُغفــر لــه ومل ُيغفــر لــك استشــعر أ

ــه مــرؤوٌس عنــدك ــت مل ُيغفــر لــك، هلــذا الــذي تســتحقره أل ــت غنــي وأ ــه فقــٌري وأ ربــام ، أو أل

  .ُغفر ألهل املوقف بدعوٍة دعاها بعض احلارضين

ه فإنـــ، ومـــن مل يســـتحقر املســـلم يف هـــذا املقـــام، ولـــذلك ال تســـتحقرن أحـــًدا يف هـــذا املقـــام

  .سيبقى يف نفسه بعد ذلك عدم استحقار املسلمني بعد هذا اليشء

يف يوم عرفة باخلصوص سـرتى مـن زحـام النـاس وكثـرهتم مـا يـذكرك بيـوم : األمر الثاين

 ووحـــداٍن إىل املحرشـــ، ٍت فـــااوزر، ويـــذهبون مجاعـــاٍت  يزدمحـــونحيـــنام يكـــون النـــاس ، القيامـــة

ـت، الناس يساقون إىل املحرش يـوم القيامـة ، تـرى النـاس وخاصـٍة إن كنـت ماشـيًا أو راكًبـا وأ

  .سرتى الناس يمشون كلهم خيرجون من عرفة إىل مزدلفة

ــل العلــــم ــد قــــال بعــــض أهــ ــة: وقــ ــه يف عرفــ ــي عينــ ــه يف ذلــــك ، إن مــــن مل تبكــ ومل جتــــري دمعتــ

يف هذا املقام من املواعظ ويف هذا املقام إذ ، فإن هذا الرجل جيب عليه أن ُيراجع قلبه، املقام

  .ويف هذا املقام من اإلقبال عىل اهللا ، ن الرقائقم

إن هـؤالء «: فيقول، فيباهي أهل السامء بأهل األرض -َجلَّ َوَعَال -حينام يتجىل اجلبار  

ًة ُغرال من كل فج وين ُحفاًة ُعرا -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىل  - خيربونه وهو أعلم ؟ما الذي يريدون ،أ

ـــالوا  ،»؟ ـــال: قـ ونك املغفــــرة قـ ــأ ــد غفــــرت هلــــم: يســ ــل هــــذا  يبــــاهي اهللا  ُأشــــهدكم أين قــ بأهــ

  .املوضع أهل السامء

ــن هللا   ــذلك مل يكـــ ــريه  ولــ ـــد وال يف غـــ ـــا ال يف رمضـــــان وال يف العيــ ــنة كلهــ عتقـــــاء يف الُســـ

املسكني الذي يأيت يوم عرفة وال ، فاملسكني الذي يأيت يوم عرفة وال ُيغفر له، أكثر من عرفة

  .ُيعتق من النار

  :ما مل يبكي يف هذا اليوم يصدق عليه قول الشاعر: يقول بعض أهل العلمولذلك 

ـــك مل ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــا    فنفســ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــم املطايـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   وال تلــــ

ــًدا ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــت كمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــار     ومــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــك اعتبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــيس لـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ   فلـــ



 

  

  

 

م إىل أول الرمي   ................................. والتلبية من حني اإلحرا

هذا اليـوم غـض برصـك غـض برصـك هـذا ، هذا اليوم جيب عليك أن جتعل قلبك هللا 

إن هـــذا «: عنــد أهــل الُســنة قــالثبــت  النبـــي ، »إن هــذا اليــوم«: قــال ولكــن النبــي ، اليــوم

  .»اليوم من ملك فيه سمعه وبرصه

ًمـــا غيبـــًة نميمـــًة ســـًبا  غـــًوا مـــن ملـــك ســـمعه مل يســـمع ل، يـــوم عرفـــةيف اتشـــات فالنســـاء  حرا

ـــه«: شـــتًام  قبـــك إال اهللا ، »مـــن ملـــك ســـمعه وبرصـــه ُغفـــر ل ــا أحـــد يرا ــه  مـ ــذا اليـــوم انتبـ إًذا هـ

  .لنفسك انتبه لنفسك هذا اليوم

ــامل احلــــرص ــكناتك راقــــب اهللا ، احــــرص عــــىل نفســــك كــ حفــــظ ، يف حركاتــــك ويف ســ

ــول اهللا  ـــ ــ ــــ ــــب يقـ ــ ــــ ــــدق القلــ ــ ـــ ـــة صـــ ــــ ــ ـــــني عالمـــ ــ ـــ ـــــي {: العــ ـــ ـــ ِفـ ــــا ُختْ ـــ ـــ ــ ـــُنيِ َوَم ــ ـــ ـــ ــَة األَْعـ ـــ ـــ ـــ ـــُم َخاِئنَـ ــــ ـــ ــ َيْعَل

ُدورُ    .عالمة كامل إيامنهمن حفظ عينه ، ]١٩:غافر[}الصُّ

من غض برصه وهو قادر ابتغاء ما عند «: ولذلك جاء عند امحد من حديث ابن مسعود

إًذا أهيا املسلم يوم عرفة هذا يوم احلج إياك إياك أن ، »أعقب اهللا يف قلبه حالوة اإليامن، اهللا

م   .أن تنشغل بمفضوٍل عن فاضل، تنشغل ال أقول بحرا

 إمــا عنــدك، إمــا عنــدك مظلمــة، راجــع نفســك عنــدك مشــكلة قلبــك إن مل يبكــي هــذا اليــوم

 ربــام بســبب ورجــوع إىل اهللا ، وإنابــة، أمــر إمــا أمــر آخــر جيــب هــذا اليــوم أن يكــون يــوم بكــاء

املقصـود ، أو نظٍر حمرٍم يف هذا املقام ُحرمت البكاء إًذا انتبـه هلـذا اليـوم، انشغالك بكالٍم حمرمٍ 

  .العناية بهأن يوم عرفة يوم عظيم جًدا وجيب 

ــال يضــــني«: قــ ــا ألن النبــــي ، »ولــــبس إزار ورداء أ ــا عنهــ ــال وتكلمنــ ــاكم «: قــ خــــري لبســ

تكمألالبيــاض   فهــو أفضــل مــا ُيلــبس البيــاض لكــن لــو لــبس املــرء أصــفر أمحــر، »حيــائكم ومــوا

هة   .لكن لبس أخرض أو أزرق فإنه جيوز، أخرض األمحر فيه كرا

مالتلبية ُسنٌة وُيستحب التلبية من أول  : لذلك الُسنة عنـدما ُحيـرم املـرء أن يقـول، اإلحرا

م وُيســتحب ، لبيــك  عمــرة أو لبيــك  حًجــا إًذا بدايــة التلبيــة متــى؟ مــن حــني اإلحــرا

م   .أن تكون مع اإلحرا



 

   
 

 

.............................................................................  

ــرًة ثـــم ، عمـــرةً أو ، لبيـــك  حًجـــا: فتقـــول وتنتهـــي ، بعـــد ذلـــكتشـــرتط أو حًجـــا وعمـ

ــو وقـــت ، التلبيـــة انظـــر معـــي ال حـــظ القاعـــدة وتنتهـــي التلبيـــة عنـــد الرشـــوع يف التحلـــل ومـــا هـ

إذا بـدأت لبيـك  لبيـك إذا رفعـت ، عنـد رمـي مجـرة العقبـة: يف احلـج الرشوع يف التحلل؟

  .اجلمرة انتهت التلبيةاهللا أكرب لرمي : قل، يدك لرمي مجرة العقبة قف

ه وتبــدأ تطــوف: وأمــا إن كنــت حمرًمــا بعمــرة إذا ، فإنــك تلبــي حتــى تصــل إىل البيــت وتــرا

ف ـك اآلن ! رشعت يف الطواف لكي خترج يدك لتضـطبع قبـل الطـوا قـف انقطعـت التلبيـة أل

  رشعت يف العمل الذي ُيؤدي إىل التحلل وهو؟

انتهـــاء ...ت وهنـــاك يف الرمـــي وضـــح الطـــواف بالبيـــ: وهـــو! أو عمـــل ُيـــؤدي إىل التحلـــل

  .دعونا نتكلم عن التلبية فإهنا مهمة، التلبية

إن ، لبيــك ال رشيـك لـك لبيــك، حفظهــا معـي لبيـك  لبيـكأ: التلبيـة الُسـنة أن تقـول

أحسـنت ، ال رشيك لك لبيك من ُيعيدها أريد من وسـط احللقـة، احلمد والنعمة لك وامللك

ــــا  ـــك مــ ــ ــــك إن زدت لبيـ ـــك لــ ــ ـــــك لــــــكال رشيـ ــه ال رشيـ ــ ـــكال هنايتــ ــ ـــــي ، يف إشـ ــروا معـ ـــ ـــــب انظـ طيـ

ئد عامة   :سأعطيكم فوا

ـــــدة األوىل ــــت: الفائـ ــل وقــ ــ ــوعٌة يف كــ ــة مرشــــ ــ ــــار يف ، أن التلبيــ ـــــدخول يف األمصــ ــــد الـ إال عنــ

ــار ال ترشـــع التلبيـــة ــقة أو يف الســـكن فإنـــك ال تلبـــي ُتلبـــي يف ، األمصـ ــل احلـــاج يف الُشـ ــإذا دخـ فـ

  .لكن يف األمصار ال ُيستحب التلبية، ةُتلبي يف عرف، ُتلبي يف منى، الطريق

  .إنه ُيكره وضح هذا األمر األول: بل قال الفقهاء

إن ، لبيـك ال رشيـك لـك لبيـك، لبيـك ا للهـم لبيـك": قلنـا إن صـيغة التلبيـة: األمر الثـاين

، جيــوز فيهــا الكرســ: إن هــذه يقــول العلــامء :قلنــا، "احلمــد والنعمــة لــك وامللــك ال رشيــك لــك

  !الفتحوجيوز فيها 

 فاجعلها مبتدأَ : فإن كرسهتا.  

 فصلها بام قبلها: وإن فتحتها.  



 

  

  

 

فمن ترك ركنا مل يتم حجه إال به ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنونا 

  ........................................................................... فال يشء عليه 

َأَن احلمــد ، لبيــك ال رشيــك لــك لبيــك، لبيــك  لبيــك"إن فتحتهــا تقــول مــاذا؟ : إًذا

لبيك  لبيك ال رشيك لك: أو تقول، َأَن احلمد والنعمة فتكون متصلة، "والنعمة لك وامللك

  .َأَن احلمد لك والنعمة ال رشيك لك وضحت

  َفصلها بلبيك السابقة: إذا قلت َأن.  

 ها مبتدأفتجعل: وإذا قلت إن.  

  .أن الُسنة رفع الصوت هبا رفع الصوت جًدا هبا هذا ُسنة: األمر الثالث

بعاأل بعـض النـاس يظـن أن شخًصـا ُيلبـي والنـاس ، أن الُسنة أن ُيلبي كـٌل وحـده: مر الرا

لبيـك  لبيـك هـذه إن جـاءت مـن غـري قصـٍد ، يقولون خلفه بصوٍت واحٍد نفس الصوت

  .فال شك أهنا غري مرشوعة! مقصودًة وُيعتقد أهنا ُسنةوأما إن كانت ، جازت

ف بعض أهل العلم ومنهم ابن أيب  الكيـة الكبـارزنـني وقد أ رسـالًة يف أن ، مـن فقهـاء ا

لكـن املقصـود ُيلبـي شـخص ُيلبـي البـاقون اتفقـوا ، الدعاء والتلبية هبذه الصـفة اجلامعيـة بدعـة

، تعمـد أن يكـون بصـوٍت واحـد وضـحت التلبيـةلكـن ال ت، بصوٍت واحد جيوز مل يتفقـوا جيـوز

م إىل أول الرمي   .إًذا عرفنا اآلن من التلبية من حني اإلحرا

ة واضــحة أن كــل مــن تــرك ركنًــا مــن األركــان الســابقة فــإن حجــه مل يــتم إال بــه ، هــذه مســأ

ــه م مل ينعقـــد حجـ ومـــن تـــرك الوقـــوف بعرفـــة حتـــى انتهـــى وقتـــه ولـــو عمـــًدا ، فمـــن تـــرك اإلحـــرا

ثــم بعــد ذلــك جيــب عليــه أن حيــج ، يتحلــل بعمــرٍة كــام ســيأيت بعــد قليــل، م الفــواتفحكمــه حكــ

  .السنة القادمة

اضية، يعني من املشقة سنة كاملة عىل إحرامه ومـن ، فيتحلل ثم بعد ذلك حيج السنة ا

فإنه يبقى يف ذمته إىل أن يطوفه يبقى إىل أن يطوفه ال يسـقط ، ترك طواف احلج أو سعي احلج

  .جيب أن يرجع فيطوف ويسعى، ىل بلدهولو رجع إ

  


